Farsta 4e juli 2015

Redovisning internationellt kulturutbyte KN 2014/7420
Clara Gesang‐Gottowt
Clara Gesang‐Gottowt. Internationellt kulturutbyte för soloutställning (konst) på konsthallen
Brandenburgischer Kunstverein Potsdam, BKV i Potsdam/Tyskland. 3 april‐7juni, 2015.
Utställningen blev förlängd med två veckor. Erhållet stipendium om 30.000 SEK.

 Hur arbetet genomförts
I oktober 2014 hade jag ateljébesök av Gerrit Gohlke, Curator och konstnärlig ledare på
Brandenburgischer Kunstverein i Potsdam. I Samband med mötet fick jag en inbjudan att göra en
soloutställning på konsthallen. Konsthallen är ickekommersiell och har en mycket begränsad budget.
Efter beviljat stipendium från Konstnärsnämnden kunde vi sätta igång planeringen av arbetet.

I januari 2015 åkte jag till Potsdam för att tillsammans med utställningens curator Gerrit Gohlke
titta på utställningslokalen. Vi planerade även in ett möte i min ateljé i Stockholm för mars
månad.

I mars hade jag och Gohlke möten under två dagar. Vi tittade på alla målningar i ateljén och
gjorde ett urval om fyrtiotvå målningar som vi bestämde oss för att frakta till Potsdam för att på
plats experimentera och göra ett snävare urval. Vi valde sen att visa tjugoåtta målningar.
Målningarna är alla gjorda mellan 2012‐2015. Vi diskuterade även utformningen av rummet.
Eftersom konsthallen är en glaspaviljong med externa flyttbara väggar finns det möjlighet att
genom väggarnas placering bilda olika sorters rum. Vi kom överens om att låta den omgivande
miljön spela en viktig roll och jobba med relationen mellan målningarna och parken och alltså
låta stora glasytor vara öppna.

1

BKVs Curator Gerrit Gohlke gjorde tillsammans med konstnären och styrelsens ordförande
Carsten Hensel ett förslag på en preliminär hängning.Jag kom till Potsdam tre dagar före
vernissagen för att vara med på hängningsarbetet.Vi gjorde tillsammans en del justeringar och
bestämde också på plats att ha målningar som hängde på de externa väggarnas utsida. Inifrån
kunde dessa målningar endast ses på extremt nära håll då utrymmet mellan de externa väggarna
och glasväggarna var cirka en meter. Utifrån kunde målningarna ses på långt håll och samverka
med naturen omkring. Detta fungerar mycket bra med hur jag ser på mina målningar som måleri,
där penseldrag och bortskrapad färg är centrala för upplevelsen, men även som bilder med en
självklar relation till t.ex. naturen.
Konsthallen är belägen i en känd trädgård som fungerar som en flitigt använd passage genom
staden.
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 Dina erfarenheter av utbytet och en bedömning av hur mottagande institution eller
motsvarande fullgjort sina åtaganden
Jag blev väl bemött och upplevde arbetet som ett utbyte där de lyssnade mycket på mig men även
hade egna idéer. Det var intressant för mig att lämna över stora delar av hängningsarbetet till en
curator som följt mig sedan fem år tillbaka och som har idéer om hur mitt konstnärskap kan
presenteras. Gohlke var mycket noggrann med arbetet under hela processen. Från att diskutera
målningarna i ateljén till idéer om hängning och presentation.
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Hängningsarbetet gjordes av mig, Gohlke, Hensel, samt en anställd på konsthallen. De var alla mycket
engagerade och behandlade målningarna med full respekt. Att lämna över stora delar av
installationsarbetet till curatorn resulterade i en hängning som jag inte själv skulle gjort. Jag upptäckte
nya samband och intressanta relationer mellan målningar. Samtidigt hade jag, när jag ser på det i
backspegeln, önskat en annan relation mellan målningarna vad det gäller mellanrummet dem emellan
och målningarnas placering i höjd. Det var en lärorik erfarenhet som jag kommer ta med mig inför
kommande utställningar.
Gerrit Gohlke som tidigare skrivit om mitt arbete, använde sig av samma text men gjorde
justeringar för att anpassa den till utställningen på BKV. Planen var från början att skriva en ny
utställningstext men det fanns tyvärr ingen tid. Texten finns på tyska på BKVs hemsida. Gohlke
höll även ett utförligt öppningstal på vernissagen.
BKV är en konsthall med en knapp budget. Vi ansökte om pengar som även skulle täcka arvode åt
mig, kost mm. De hade önskat att de kunde betala ut arvode men tyvärr blev det inget sådant.
Tack vare stödet från konstnärsnämnden kunde vi ändå genomföra utställningen.

6

 hur kostnaderna för utbytet fördelats på olika kostnadsslag
Bidraget från konstnärsnämnden täckte följande kostnader:
Frakt med Art Move. Stockholm‐Potsdam tur och retur: 9758 SEK enkel väg Totalt : 19.516 SEK
Fraktförsäkring tur och retur Stockholm‐Potsdam samt utställningsförsäkring: 3800 SEK
Två resor tur och retur Stockholm‐Potsdam: ca 3500 SEK
Uppehälle i Potsdam vid installation en natt: 950 SEK
Halva kostnaden för den fotograf som dokumenterade utställningen: 3000 SEK
Totalt: 30.766 SEK

BKV stod för följande kostnader:
Curatorns resa för ateljébesök. Tur och retur Potsdam‐Stockholm
Curatorns uppehälle vid ateljébesök.
Halva kostnaden för den fotograf som dokumenterade utställningen.
Två nätters uppehälle för mig i Potsdam i samband med installation av utställningen.
Vaktning av utställningen.
Curatorns textarbete.
Lokalhyra
Tryck av affisch
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Det går inte att v isa bilden för tillfället.
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 hur stödet från Iaspis redovisats vid den offentliga presentationen.
Stödet från Iaspis redovisades med konstnärsnämndens logga på BKVs hemsida samt på deras
affisch.

http://www.bkv-potsdam.de/clara-gesang-gottowt-malerei
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På hemsidan finns även fler bilder från utställningen samt utställningstexten (Tyska).
Se affisch även i bifogad PDF.

(C) by Clara Gesang-Gottowt and BKV Potsdam / Foto: Michael Lüder
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