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Ansökan om medel till projektet ”Järnet och stadens ljus”
Projektet Järnet och stadens ljus söker finansiering från kulturnämnden med
250 000 kr fram till slutproduktion av utställning våren 2010. Initiativtagare
och projektägare är fotograf Ulf B Jonsson och konstnär Lennart Holmbom
Ärendebeskrivning
Ulf B Jonsson och konstnär Lennart Holmbom kommer att producera en
omfattande konstutställning med foto, måleri, teckning och eventuellt
skulptur och film. Utställningen kommer att på ett personligt sätt skildra
staden Luleå och järnverket.
Som konstnär arbetar man vanligtvis individuellt och isolerat fram till
premiären. Ulf och Lennart vill göra tvärtom dvs. öppet visa hela den
skapande processen. De tror att det finns ett stort intresse att följa det
konstnärliga arbetet och det tekniska hantverket.
Det konstnärerna vill skildra är ljuset under de olika årstiderna,
”vintermörkret med ett sitt speciella uttryck, den smärtsamma förvandlingen
mellan frusen mark till exploderande grönska och det ögonbedövande ljuset
under sommaren som gör vår stad så unik på vårt klot”.
Järnverket, detta enorma industrikomplex som rent estetiskt kan vara både
gigantiskt men också fantastiskt vackert får också en stor plats i projektet.
Konstnärerna kommer att arbeta i hela kommunen, föreläsa, ta emot
studiebesök i sina ateljeèr, anordna kurser och arbeta offentligt med
målningar och fotoarrangemang. De kommer att skapa samarbetsformer med
personal på olika företag och institutioner. De vill fungera som en katalysator
för andra kreatörer, inom skolan inom arbetslivet, inom forskningen och
universitetsvärlden. Dokumentärfilmare kommer att följa hela arbetsgången
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för att producera en film. ”Pedagogisk konst är sällan bra, bra konst är alltid
pedagogisk ”
Utställningen skall först visas i Konsthallen, Kulturens hus för att sedan om
intresse finns turnera i länet. Utställningen kan bli bilder som realistiskt
beskriver en miljö men också experimentella abstraktioner i olika tekniker.
Målsättningen är:
att producera en omfattande kvalitativ och nyskapande konstupplevelse som
ger ett avtryck i Norrbottens och landets konsthistoria.
att publiken kan identifiera sig, se nya saker i sin stad, förundras, känna
stolthet och beröring.
att utveckla ett internationellt kulturellt och kunskapsmässigt samarbete som
ökar intresset för vår region.
att skapa en utbytesutställning med vänortsstäder/stålstäder i Sverige och
Europa.
Arbetsbeskrivning och utvecklingsmöjligheter
Konstnärerna har satt ribban högt. Men efter lång träning och en bred
kunskap i hantverket går det att utveckla ett effektivt arbetssätt. Projektidén är
självklar och enkel. De vill göra det de brinner för.
Projektet har många utvecklingsmöjligheter. En stor målning kommer att
skapas inför publik på Kulturens Hus under en månad. Spektakulär
fotografering med statister, där allmänheten kan följa och medverka i arbetet.
Stadens arkitektur kommer att belysas och diskuteras.
De planerar att arbeta med fotografiska bilder som fräses in i järnplåt och/eller
laserskurna skisser i tjock järnplåt som kan skapa en tredimensionell form.
Vissa slutprodukter kan kanske sedan användas som offentlig utsmyckning.
En nyskriven plåtkonsert kan framföras vid invigningen. Eftersom
konstnärligt experimenterande kan nå nya oväntade uttryck kommer resan att
bli ett stort äventyr. Listan på utvecklingsmöjligheter kan göras hur lång som
helst. Det som begränsar projektet är de ekonomiska förutsättningarna.
Projektet kommer att betyda mycket för människorna i Luleå. Den
konstnärliga upplevelsen stärker stadens självkänsla kombinerat med ett stort
och brett engagemang i olika kulturaktiviteter. Den förväntade
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mediabevakningen kommer att bidra till en effektiv marknadsföring av vår
stad och vårt län.
Kostnader
Pedagogiskt och administrativt arbete
217 000
Konstnärligt arbete
217 000
Materialkostnader
60 000
Resor
15 000
Lokalhyra
33 000
Kontor
3 700
Administration
11 200
Representation
2 000
Försäkringar
3 000
Värdeminskning utrustning, inventarier 21 000
Marknadsföring
4 000
Totalt
586 000
Intäkter
Norrbottens läns landsting
Luleå kulturnämnd
Övriga sponsorer
Totalt

200 000
250 000
136 000
586 000

Förvaltningens förslag till beslut
- Kulturnämnden tillstyrker projektet med totalt 150 000 kr att fördelas enligt
följande: 25 000 kr år 2008, 100 000 kr år 2009 och 25 000 kr år 2010. Detta
under förutsättning att en utvärdering görs och att projektets volym följer den
ansökta budgeten.
Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- Kulturnämnden tillstyrker projektet 150 000 kronor. Detta under
förutsättning att en utvärdering görs och att projektets volym följer den
ansökta budgeten.
__________
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Kulturnämndens beslut
- Kulturnämnden tillstyrker projektet med 150 000 kronor. Detta under
förutsättning att en utvärdering görs och att projektets volym följer den
ansökta budgeten.
__________
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