Gotland
Konstkonsulent
Hanna Stahle
Kultur och Fritidsförvaltningen
Gotlands Kommun
621 81 VISBY
tel 0498-20 42 56
fax 0498-26 96 59
mobil 070 44 77 491
e-post hanna.stahle@kff.gotland.se
Webbplats www.gotland.se/konst

För barn och ungdom
- institutioner

KONSTMUSEET / LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND
Ett urval av 1900-talets mest kända gotländska konstnärer och konsthantverkare
finns representerade i museet basutställning. I tillfälliga utställningar visas
samtidskonst, design och konsthantverk. Se hemsida för aktuellt utställningsprogram
och bokning av visningar.
Öppet: 15 maj - 14 sep dagligen 10-17, 15 sep-14 maj tisdag - söndag 12-16
S:t Hansgatan 21, 62156 Visby
Telefon 0498 292700
Telefax 0498 292785
e-post: info@lansmuseetgotland.se
Webbplats: www.lansmuseetgotland.se
BAC (BALTIC ART CENTER)
BAC är ett konstcenter för internationell samtidskonst. Experiment- och
produktionsplats med presentationer av nya verk, utställningar,
föreläsningar, videoarkiv, referensbibliotek. Öppet tisd-lörd 12-16.
Fri entré . Servering i anslutning till konstcentret.
Visningar för grupper/skolklasser enligt överenskommelse.
Björkanderska Magasinet
Skeppsbron 24
621 57 Visby
Tel 0498-20 03 35 / 36 / 37
Fax 0498-20 03 36
e-post: info@balticartcenter.com
Webbplats: www.balticartcenter.com
ROMA KUNGSGÅRD
Helg- och sommarverksamhet - konstutställningar, slöjdverkstad med både dropinverksamhet och kortare kurser, målar- och skaparkurser, filmvisning av bl.a. kortoch experimentfilmer.
Ring för mer information eller ta en titt på hemsidan.

Intresseföreningen Roma Kungsgård
Roma Kungsgård
620 23 ROMAKLOSTER
tel 0498-500 57, 501 23
fax 0498- 500 72
e-post info@romakungsgard.nu
webbplats: www.romakungsgard.nu
GOTLANDS KONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Kurser ges för åldrarna 5 - 16 år, uppdelat i olika åldersgrupper. Vi arbetar med
svart-vitt, färg och form, med olika material och metoder, teckning, måleri, skulptur
m m, sammanlagt 12 ggr /termin. Ring för mer information eller ta en titt på
hemsidan.
Broväg 25
621 41 Visby
tel 0498-20 60 20
fax 0498-24 75 20
e-post: info.visby@folkuniversitetet.se
webbplats: www.folkuniversitetet.se/gotland
MEDIEPEDAGOGIK
Barn och utbildningsförvaltningens utvecklingsavdelning arrangerar verksamhet för
skolorna i sambete med Film på Gotland. Ring för mer information.
Mediepedagogik - kontaktperson Kjell Malmros 0498 - 26 94 41
Utvecklingsavdelningen BUF
Söderväg 2 A
621 58 Visby
Skolbio - kontaktperson Hanna Jonasson
må, ti, on, fre: 0498-26 95 03, to: 0498-20 42 83, mobil: 0737-658 174
Film på Gotland
Mellangatan 15
621 56 Visby
e-post: hanna.hellstrom@tjelvar.org
webbplats: www.filmpagotland.se
- fria utövare
KONSTNÄRER OCH KONSTPEDAGOGER kan förmedlas för föreläsningar, studiebesök,
pedagogiska och andra konstnärliga uppdrag via konstkonsulenten Hanna Stahle
0498 - 20 42 56
-övriga organisationer
STUDIEFÖRBUNDEN
har ofta kurser i konst och hantverk. Se utskick till hushållen och annonser i
dagspress samt under Gotlands konstskola / Folkuniversitetet

För allmänheten
KONSTMUSEET / LÄNSMUSEET PÅ GOTLAND
Ett urval av 1900-talets mest kända gotländska konstnärer och konsthantverkare
finns representerade i museet basutställning. I tillfälliga utställningar visas
samtidskonst, design och konsthantverk. Se hemsida för aktuellt utställningsprogram
och bokning av visningar.
Öppet: 15 maj - 14 sep dagligen 10-17, 15 sep-14 maj tisdag - söndag 12-16
S:t Hansgatan 21, 62156 Visby
Telefon 0498 292700
Telefax 0498 292785

e-post: info@lansmuseetgotland.se
Webbplats: www.lansmuseetgotland.se
BAC (BALTIC ART CENTER)
BAC är ett konstcenter för internationell samtidskonst. Experiment- och
produktionsplats med presentationer av nya verk, utställningar,
föreläsningar, videoarkiv, referensbibliotek. Öppet tisd-lörd 12-16.
Fri entré . Servering i anslutning till konstcentret.
Visningar för grupper/skolklasser enligt överenskommelse.
BAC har regeringens Nationella Uppdrag för samtidskonst 2003-2005.
Björkanderska Magasinet
Skeppsbron 24
621 57 Visby
Tel 0498-20 03 35 / 36 / 37
Fax 0498-20 03 36
e-post: info@balticartcenter.com
Webbplats: www.balticartcenter.com
GALLERI 5
Konstnärsdrivet galleri som visar konst från Gotland och övriga världen och
arrangerar internationellt utbyte. I samma lokaler ligger GKFs

konsthantverksbutik.

Wallersplats 5
621 56 Visby
Tel/fax 0498-21 03 49
Kontaktperson: Eva Marie Kothe emk@flors.nu
ROMA KUNGSGÅRD
Helg- och sommarverksamhet - konstutställningar, slöjdverkstad med både dropinverksamhet och kortare kurser, målar- och skaparkurser, filmvisning av bl.a. kortoch experimentfilmer.
Ring för mer information eller ta en titt på hemsidan.
Intresseföreningen
Roma Kungsgård
620 23 ROMAKLOSTER
tel 0498-500 57, 501 23
fax 0498- 500 72
e-post info@romakungsgard.nu
webbplats: www.romakungsgard.nu

GOTLANDS KONSTSKOLA / FOLKUNIVERSITETET
Studiemedelsberättigade utbildningar:
- 2-årig grundutbildningar på kompletterande nivå:
Allmän linje och Skulpturlinje.
-1 årig konstnärlig grundutbildning med valmöjligheter
-1 årig utbildning i Fri konst (Samtida konst)
Ej studiemedelsberättigade utbildningar och kurser:
- Förberedande Konstkurs: 4 förmiddagar / vecka- en termin
Studieförbundsverksamhet: Konstkurser och ett stort föreläsningsprogram
både dag och kvällstid
Ring för mer information eller ta en titt på hemsidan.
Broväg 25, 621 41 Visby
tel 0498-20 60 20
fax 0498-24 75 20
e-post: gotlandskonstskola@folkuniversitetet.se
webbplatser: www.gotlandskonstskola.com
www.folkuniversitetet.se/gotland
ANIMATION OCH EXPERIMENTFILM / FOLKUNIVERSITETET
- studiemedelsberättigad utbildning, 2 år
Efter genomförd utbildning skall eleven kunna arbeta som animatör inom olika
områden som TV, multimedia, video och film samt kunna handha eller vara delaktig i
produktion. Eleverna kommer även kunna skapa konstnärligt och tekniskt avancerad
produktion inom den eller de områden som han/hon valt att specialisera sig på.
Ring för mer information eller ta en titt på hemsidan.
Broväg 25, 621 41 Visby
tel 0498-20 60 20
fax 0498-24 75 20
e-post: animation@telia.com
webbplats: www.animationochexperimentfilm.com
www.folkuniversitetet.se/gotland
GOTLANDS LÄNS FOLKHÖGSKOLA
Folkhögskoleutbildningar i hanverk och Fotografi. Sommarkurser i landskapsmåleri,
färg & form, hantverk. Ring för mer information eller ta en titt på hemsidan.
620 12 Hemse
Tel 0498 - 20 36 50
E-post: folkan@gotland.fhsk.se
webbplats: www.gotland.fhsk.se
GOTLANDS KONSTFÖRENING
Allmän konstförening, arrangerar utställningar och konstresor. Ansluten till Sveriges
Konstföreningar.
SVERIGES KONSTFÖRENINGAR
Sammanslutning för Sveriges konstföreningar.
Kontaktperson / ordförande på Gotland: Mats Forslund tel 0498-21 20 70
Sveriges Konstföreningar
Box 60065
216 10 Malmö
Tel: 040-16 41 10
Fax: 040-16 25 07
E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu
webbplats: www.sverigeskonstforeningar.nu/distrikt/gotland/

GOTLANDS KONSTMUSEI VÄNNER
Stödförening för Gotlands Konstmuseum bl a genom konstinköp. Arrangerar också
visningar, föreläsningar, konstresor och atéljebesök.
Läs mer på konstmuseets webbplats: www.gotmus.i.se
STUDIEFÖRBUNDEN
har ofta kurser i konst och hantverk. Se utskick till hushållen och annonser i
dagspress. Folkuniversitetet - se även text här ovanför.

För konstnärer
- kollektivverkstäder
KKV BURGSVIK
Kollektiv stenverkstad.
Verkstaden är tillgänglig för konstnärer året runt. Här anordnas också kurser och
seminarier. Ring för mer information.
Stenfabriken Hamnvägen 31 620 10 Burgsvik bredvid reningsverket Tel. kontoret
0498 24 83 20
Kontaktpersoner Vincent Williams 0498 49 70 71 Svante Gärdek 0498 390 54 eller
telefonsvarare 0498 499111
E-post: kkv@utfors.se
GRAFIKGRUPPEN VISBY
Kollektiv grafikverkstad
Verkstaden är tillgänglig för konstnärer året runt. Ring för mer information.
Ryska Gränd 18
621 56 Visby
Telefon 0498-21 44 34
FILM PÅ GOTLAND
Film på Gotland är ett regionalt resurscentrum för film och video med uppdrag att
främja filmverksamheten på ön.
Här kan filmare söka manusstöd/projektutveckling, teknikstöd och produktionsstöd
för film och digital videoproduktion. Vi samproducerar även kort- och
dokumentärfilm. Film på Gotland kan i vissa fall supporta konstnärer med de filmiska
verktygen till en videoproduktion.
Film på Gotland anordnar också kurser inom filmproduktion.
Gotland Film Commission marknadsför Gotland som inspelningsplats för film- och TVproduktioner och servar dessa på plats.
Ring eller mejla för mer information..
Mellangatan 15
621 56 Visby
tel 0498 -20 42 38
e-post: info@filmpagotland.se
webbplats: www.filmpagotland.se

- konstnärsorganisationer
KONSTNÄRERNAS RIKSORGANISATION ( KRO )
Konstnärernas intresseorganisation som har en distriktssektion på Gotland. Driver
konstnärsfackliga frågor. Samlar 47 st medlemmar ( år 2002 ) på ön.
Tel kansli 08-54 54 20 80
e-post: kro@kro.se
webbplats: www.kro.se
SVERIGES KONSTHANTVERKARE OCH INDUSTRIFORMGIVARE ( KIF )
Konsthantverkares och industriformgivares intresseorganisation. Samarbetar med
KRO. KIF har 14 st medlemmar på Gotland.
Tel kansli 08-54 54 20 80
e-post: kif@kro.se
KONSTNÄRSCENTRUM ( KC )
Arbetsförmedlande organisation. KC-öst har ca 30 medlemmar på Gotland.
Tel Kansli: 08 - 32 44 80
e-post: kc-ost@konstnarscentrum.org
webbplats: www.konstnarscentrum.org
- gästateljeer
WESTFAHLENSTIPENDIET
Stipendiet är avsett för konstnärer på Gotland för en månads vistelse vid
Künstlerdorf Schöppingen, Westfahlen, Tyskland. Stipendiaten väljs varje år efter
intresseanmälan på KROs första höstmöte. För mer information kontakta
konstkonsulent Hanna Stahle 0498-20 42 56
BRUCEBO STIPENDIEATELJÉER, Själsö norr om Visby. Hit kommer man på stipendier
från Canada (administreras av Concordia University), Kungliga Konsthögskolan eller
Grafiska Sällskapet i Stockholm.
BALTIC ART CENTER, BAC
Production in residens, internationellt program för gästande konstnärer fr o m 2004.
Skeppsbron 24
621 57 Visby
Tel 0498-20 03 35 / 36 / 37
Fax 0498-20 03 36
e-post: info@balticartcenter.com
webbplats: www.balticartcenter.com
- Kurser/utbildningar
GOTLANDS KONSTSKOLA / FOLKUNIVERSITETET
Se under rubrik allmänhet
ANIMATION OCH EXPERIMENTFILM / FOLKUNIVERSITETET
Se under rubrik allmänhet

HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND
Konstvetenskap
Konstvetenskapen studerar människans visuella och materiella kultur, med särskild
tonvikt vid konst, arkitektur och design, från de tidigaste mänskliga kulturerna till vår
egen samtid. Vi erbjuder många olika kurser (5-20 p) med allt från den
medeltidakyrkobyggnaden, dräkthistoria och konstkritikens teori och praktik, till bild
och genus samt relationer mellan konst, arkitektur och turism.
Renässansstudier
Kurserna i renässansstudier är utformade för att fungera som komplementtill studier
i historia, litteraturvetenskap, konstvetenskap, idé- och lärdomshistoria, samt
moderna och klassiska språk (framför allt engelska, italienska och latin).
Industriell design:
Design och konstruktion, 120 poäng ger dig tekniska baskunskaper och färdigheter i
designerns verktyg. Du får möjlighet att utveckla dig som en skapande designer och
din konstnärlighet genom kreativa övningar i färg och form. Ditt eget formspråk
utvecklas och du tränas i att använda både traditionella och moderna designverktyg.
Dina idéer visualiserar du både "för hand" och med digitala hjälpmedel. Konstnärliga
kurser som färg och form sker i samarbete med Gotlands Konstskola där du får
teckna, måla och skulptera i deras ateljéer och under kvalificerad handledning.
Speldesign och grafik, 120 p
För att kunna uttrycka sig i ett sådant dynamiskt medium som spel behövs
kompetens inom det grafiska området och produktionen av nya dataspel driver på
utvecklingen inom grafik, programmering, ljud och musik. Det visuella uttrycket är
bryggan mellan spelet och spelaren, därför står den skapande processen i centrum i
den här utbildningen.
Manusutveckling och gestaltning för rörliga bilder, 120 p
För att skapa och producera inom dagens konst- och mediescener krävs djupa
kunskaper om traditionella konstnärliga och mediala gestaltningssätt. Programmets
tonvikt är berättande och gestaltning i rörliga bilder. Idé- och konceptutveckling för
kort och lång fiction, dokumentära berättelser och installationer samt experimentell
film och video är den gemensamma basen. Välj mellan:
- Manus- och konceptutveckling för fiction och dokumentär
- Experimentell film, animation och site-specific video (videoinstallation).
Ring för mer information eller ta en titt på hemsidan.
621 67 Visby (besöksadress Cramérgatan 3)
tel 0498-29 99 00
e-post: info@hgo.se
webbplats: www.hgo.se
UTSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER
Se utställningsarrangörer under rubrik allmänhet eller kontakta konstkonsulenten,
Hanna Stahle 0498-20 42 56

