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Tillsammans
stärker vi
konstnärlig
produktion i
hela Skåne

I Skåne finns fem konstnärsdrivna kollektivverkstäder – KKV Grafik Malmö, KKV Monumental,
KKV Textiltryck Malmö, KKV Nordvästra Skåne och
Mediaverkstaden Skåne – vilka är unika och centrala
resurser som möjliggör professionell konstnärlig
produktion. Utöver dessa finns även två resurscentrum för konstnärlig produktion, Keramiskt
center i Höganäs och Ifö Center i Bromölla.
Tillsammans är dessa viktiga grundförutsättningar
för många konstnärers arbete inom olika tekniker.
De erbjuder specialverkstäder, utrustning och
kollegiala samarbeten och ger konstnärer tillgång
till produktionsresurser som ingen enskild konstnär
skulle kunna bära ekonomiskt.
I den här foldern presenteras de olika produktionsplatserna, vilka resurser som finns och hur du
kommer i kontakt med dem.
För dig som precis har slutat din konstnärliga
utbildning erbjuds ett professionellt nätverk
baserat på både tekniskt kunnande och idéer om
konstnärsrollen i vår samtid. Kollektivverkstäderna
är uppbyggda utifrån skilda behov, men förenas
genom att vara kombinationer av praktiska arbetsplatser och plattformar för kontaktskapande.
Ifö Center och Keramiskt center är öppna för
både professionella konstnärer och allmänheten
som kan använda verkstadens resurser för att få
fördjupad kunskap om teknik, material och konstområdets förutsättningar.
Om du vill ha mer information om hur Region Skåne
arbetar med att stärka den konstnärliga infrastrukturen, besök Region Skånes hemsida. Under rubriken
Bildkonst, form och design hittar du mer information
om kollektivverkstäder och resurscentrum.
Skane.se/kultur
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Foto: Ann-Christine Påhlsson

Ifö Center huserar i en före detta keramikfabrik om
42 000 m2 på Iföverken i Bromölla. Lokalerna ägs
av verksamheten och här erbjuds en mängd resurser och projekthjälp i stora flexibla arbetslokaler
med verkstäder, projektrum samt stora hallar med
10 meters takhöjd. I huset finns en modellör som
gör modeller och formar på beställning samt möjlighet att få handräckning, rådgivning eller produktionshjälp inom olika områden. Vi har även lokaler
för dansare och nycirkusartister. För långväga gäster
finns övernattningsboende på gångavstånd från fabrik
och tågstation.
Vår verksamhet är fortfarande under uppbyggnad
och merparten av våra arbetslokaler ligger inne på
Iföverken, ett aktivt industriområde med särskilda
säkerhetsregler. Därför får barn, djur och alkohol
inte tas med in och brandfarliga arbeten kräver
Heta Arbeten-certifiering.
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Foto: Teresa Holmberg

På Ifö Center finns verkstäder för
• Silversmide med utrustning för mindre arbeten
• Gips- och modell med anställd modellör/formmakare
• Mosaik och kakel med kakelkapar av olika slag
• Kallglas med fusingugn, mått 1x2 m
• Grafik med grafikpress i metall och trä, pappersskärare,
ljusbord, ritbord
• Textil med symaskiner och olika slags vävstolar
• Keramik med kavelbord, drejskivor (ej eldrivna), lerkvarnar
och siktar, keramikugnar från ca 150 liter till 1000 liter,
utrustning för slamgjutning, glasyrutrustning t.ex. sprutskåp
och kulkvarnar, indrejningsmaskin
• Betong med brockor
• Inramning av verk på duk, papper eller andra platta material
• Öppen ateljé för konstnärliga möten med allmänheten.  
• Under uppbyggnad: Metallverkstad med bl.a. punktsvets, svarv,
plåtsax, bockare, kapsåg, pelarborr
• Under uppbyggnad: Träverkstad med bl.a. svarv, bandsåg,
pelarborrmaskin, rikt-och planhyvel
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Övrigt
• Lokala och internationella nätverk, residensprogram inom bl.a.
keramik, dans och nycirkus.
• Konsthall/utställningssalar
• För exceptionellt stora projekt finns ”vilande” industriell keramikutrustning som gigantiska el- och gasugnar, filterpressar, kvarnar,
omrörare, svarvar, robotglaserare.

Annan utrustning
• Taktraverser för 500 kg till 6200 kg, samt rullbord,
pallyftar, höglyft, kompressorer
• Textiltrycksbord på 25 m
• Skomakarsymaskin (ej eldriven)
• Blästerskåp
• Stenhuggarverktyg för handarbeten
• Dansgolv
• På gång: screentryck, ramverkstad och labb

Medlemskap och kontakt
Information om medlemskap och residens finns på www.ifocenter.com
Frågor kan mailas till info.ifocenter@gmail.com eller ring oss på
0708-74 05 62
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Foto: Keramiskt center

Keramiskt center är en mötesplats för konst- och
kulturskapare. Vi arbetar uteslutande med keramik
och verkar för att behålla och överföra den keramiska
hantverkskompetensen. Vi finns i Höganäs Keramiks
gamla fabrik i Höganäs, där vi har utställningar och
butik, samt en rymlig och väl utrustad keramisk verkstad. Vi har också ugnar utomhus.
För nybörjare och mer erfarna erbjuder vi terminsoch kortkurser och möjlighet att arbeta i Öppen
verkstad. För yrkesverksamma keramiker arrangeras
kurser på olika teman. Vi har verkstadsaktiviteter för
barn och unga, och verksamhet för skolor och utbildningar. Man kan komma till oss för att prova på att
dreja och modellera. Verkstaden kan också bokas
för olika syften.
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Foto: Keramiskt center

I vår verkstad finns
• 10 drejskivor i en rymlig avdelning
• Stora arbetsytor för modellering och skulptur
• Glasyrrum med sprutskåp
• Olika typer av leror och färdiga glasyrer
• Råvaror och material för framställning av egna glasyrer
• El-drivna keramiska ugnar i tre storlekar: 500 liter
(100x100x50), 240 liter (65x50x75) och 130 liter (50x60x45)
• Diverse redskap och utrustning för att arbeta med keramik
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Ugnar utomhus
• Två rakuugnar (vedeldade)
• Vedugn för salt- eller sodaglasering (under planering)
• El-/gasugn för reduktions- eller oxidationsbränning (under planering)
• Diverse redskap och utrustning för att bränna keramik

Övrigt
• Artist in Residence-stipendium under uppbyggnad,
se www.keramisktcenter.se
• Möjlighet att hyra och bränna i ugnsparken, på
villkor att personer med erfarenhet av bränningar
ansvarar och deltar

Kontakta oss
Kontakta oss om du har frågor om vår verksamhet/verkstad eller
vill förhöra dig om en bokning.
Våra öppettider finns på hemsidan och på Facebook.
Keramiskt center, Gärdesgatan 4B, 263 39 Höganäs, 042-33 01 80
www.keramisktcenter.se
info@keramisktcenter.se
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Foto: Esa Tanttu

KKV Grafik erbjuder professionella konstnärer som
arbetar med olika grafiska tekniker tillgång till utrustning, teknik och maskiner. Här pågår både traditionellt
hantverk och konstprojekt med grafisk ingång. Den
281 kvm stora verkstaden i Malmö innehåller utrustning och pressar för djuptryck/högtryck, screentryck, plantryck och boktryck. Vår målsättning är att
verkstaden ska vara så miljövänlig som möjligt med
välfungerande utsug och ventilation, belysning och
ljudisolering. Vår ambition är att till 99 % arbeta fritt
från lösningsmedel och vi arbetar fortlöpande med
att optimera arbetsmiljön på verkstaden. KKV Grafik
drivs som en ideell förening.
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Foto: Esa Tanttu

Utrustning
• Djuptryck/högtryck
• Eldriven press valsbredd 90x150 cm, Eldriven press valsbredd
80x150 cm, Manuell press valsbredd 70x150 cm
• Högtryck/boktryck. Cylinderpress med tillhörande bly- och
trätyper
• Plantryck/litografi. Offset press 65x90 cm
• Screen tryck. 3 screenbord för screentryck, 95x83cm,
125x100 cm, 188x124 cm
• Värmepräglingspress
• Vakuumbord med belysning
• Torkskåp för screenramar
• Syrarum
• Akvatintrum
• Plåt och pappersklipp
• Datorer, skrivare, projektor och digitalkamera
• Bokbindningsutrustning
• 2 projektrum som kan bokas och hyras för pågående arbete.
• Konstnärsutbyten med Womens Studio Workshop, Rosendale
USA, Künstlerhaus Lukas och Hannover Drawing Workshop i
Tyskland. Arbetet med att utveckla och utvidga vårt internationella residency program är pågående.
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Medlemskap
Medlemskap söks med arbetsprover och CV. Krav är tidigare grafisk
erfarenhet/kunskaper. Ansökningar tas emot under hela året. Adress
och mera information finns på vår hemsida www.kkvgrafikmalmo.se
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Foto: Nils Bergendal

Konstnärernas kollektivverkstad Monumental i
Malmö (KKVMM) är arbetsplats för konstnärer och
organisationer som vill arbeta med större projekt,
utställningar, offentliga gestaltningar och andra
uppdrag. KKV Monumental fungerar också som
mötesplats och forum där du som konstnär kan
utvecklas och organisera dig med yrkeskollegor.
I verkstaden kan du producera verk i många olika
tekniker och skalor, fortbilda dig, träffa kollegor
över en fika och inspireras. Verkstäderna är välutrustade och drivs av anslutna, verkstadsansvariga
och styrelse. Verkstaden har ett antal bokningsbara
projektateljéer och en tillgänglighetsanpassad
lokal för offentlig verksamhet. Vi har ett nära
samarbete med Malmö Konsthögskola och övriga
kulturinstitutioner i regionen.
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Våra 1000 m2 i centrala Malmö
rymmer avdelningar för
• Trä
• Metall
• Keramik, glas och emalj
• Gips och formtagning
• Metallgjuteri och smide
• 3D-verkstad
• Öppen monteringshall, 8 m takhöjd
• Tillgänglighetsanpassade offentliga lokaler
• Bokningsbara projektrum
Vi erbjuder löpande introkurser och fortbildning för yrkesverksamma konstnärer och arrangerar dessutom artist talks,
workshops och föredrag öppna för alla.

Foto: Johan Andersson
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Vill du bli en del av KKV Monumental?
Som verksam professionell konstnär kan du ansöka om anslutning
till KKV Monumental. Du kan även söka om projektanslutning.
Ansökan och mer info finner du på vår hemsida www.kkvmm.se

Foto: Karin Auran Frankenstein
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Foto: Gunnar Nilmén

KKV NV Skåne är en ideell förening med främsta
syfte att erbjuda yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare arbetsytor och teknisk
utrustning för grafisk konst i olika tekniker genom
vår gemensamt drivna grafikverkstad i Ängelholm.
Vi trycker med vattenlösliga färger och minimerar
användandet av miljö- och hälsofarliga ämnen
så långt det är möjligt. Vi har för medlemmarna
även utställningsmöjligheter sex gånger varje år
i citykärnan genom ett nära samarbete med
Ängelholms kommun.
KKV NV Skåne Ängelholm startades 1988 och drivs
med stöd av Ängelholms kommun. Utrustningen
har huvudsakligen bekostats av Statens kulturråd
efter ansökan.
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Foto: Karin Ellerstrand Bengtsson

Utrustning
Vi arbetar med koppargrafik, collografi, fotopolymer,
screentryck, textiltryck och har följande utrustning:
• 2 stycken djuptryckspressar (80x160 cm samt 70x140 cm)
• Etsningsrum
• Akvatintrum
• Belysningsapparat
• Ljusbord
• Stort screentrycksbord
• Tvättrum och härdningsskåp för screenramar
• Torkmöjligheter för färdiga tryck
På sikt kommer vi utöka verkstaden med möjlighet till
digital bildhantering, scanning och högkvalitativa urskrifter.
Utöver det finns tillgång till ett mindre kök.
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Medlemskap och kontakt
Vill du ansluta dig? Mer information och ansökningsblankett finns
på vår hemsida: www.kkvangelholm.com
KKV NV Skånes Grafikverkstad ligger på Helsingborgsvägen 33
i Ängelholm.
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Foto: Nils Bergendal

Mediaverkstaden Skåne ger konstnärer, fotografer,
illustratörer, småförlag och andra kulturarbetare
tillgång till utrustning för digital framställning och
bearbetning av bild, video, ljud, 3D-modellering,
trycksakslayout och prepress i egen regi. Våra
medlemmar är både enskilda personer och organisationer. Många av medlemmarna kommer ofta, och
påfallande mycket som visas på gallerier i Malmö
med omnejd har producerats här, liksom tidskrifter
och böcker. Vi har anställd personal som kan ge
viss handledning, och ibland ordnar vi interna kurser.
Mediaverkstaden driver också Tidskriftsbutiken, en
butik för Sveriges alla kulturtidskrifter, och Kulturrefugen, en plattform för fakturering och andra administrativa tjänster för kulturarbetare.
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Foto: Nils Bergendal

Utrustning (i urval)
• Macintosh-datorer med Adobes Creative Suite-program.
• Ett flertal skannrar för påsikts- och genomsiktsmaterial,
även i stort format.
• Färglaserskrivare, A3+
• Storformatsskrivare för utskrift i upp till 164 cm bredd.
• Skärmaskiner och passepartout-skärare.
• Limbindare för enklare bokproduktion.
• Ljudstudio med ljudupptagningsutrustning.
• Videostudio med redigering (Premiere).
• Fotostudio med fonder och fotoljus.
• 3D-skannrar och -skrivare.
• Professionell stillbildskamera.
• Professionell videokamera.
• Videoprojektorer.
• Streamingutrustning.
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Foto: Nils Bergendal

Medlemskap
För att bli medlem i Mediaverkstaden Skåne ska man vara professionell
kulturarbetare med användning för den utrusning vi erbjuder. Medlemsansökan görs via ett formulär på vår hemsida www.mediaverkstaden.org,
där man presenterar sig själv och det projekt man vill genomföra. Man
måste inte ha examen från någon konstnärlig utbildning, men ska i så fall
ha genomfört publika utställningar etc. Projektet man vill genomföra ska vara
egenfinansierat och syfta till publik visning. Styrelsen behandlar nyinkomna
ansökningar cirka fem gånger per år. För enskilda medlemmar är årsavgiften
900 kronor, och då får man använda verkstaden så mycket man vill.
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Foto: Ulrika Kestere

Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö
erbjuder yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare arbetsytor och teknisk
utrustning för framställning av i huvudsak textilt
präglade konstverk i gemensamma verkstadslokaler. Textiltryck Malmö är en konstnärsstyrd
medlemsorganisation med anslutna konstnärer
och formgivare. Föreningen har en styrelse som
arbetar med driften av verkstaden, gemensamma
utställningsprojekt, miljöförbättringar och att synliggöra vår yrkeskår. Textiltryck Malmö arbetar
dessutom i projektform för att utvecklas som
plattform för den textila konsten på olika sätt.
Textiltryck Malmö är en ideell förening som bildades
1983 och som drivs med stöd av Malmö Stad och
Region Skåne.
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Utrustning
I verkstaden arbetar våra medlemmar med konst, konsthantverk,
inredning, offentliga utsmyckningar, mönster, metervara, mode
och design. Här finns tillgång till:
• Tre stora tryckbord (11x1,7 m, 5,5x1,5 m, 5x1,6 m)
• Tryckramar och raklar
• Vacuumbord med belysning (Största ramstorlek som kan
belysas är 150x185 cm)
• Termofixering
• Ångfixering
• Tvättmaskin
• Färgningsmaskin
• Ritbord
• Ljusbord
• Symaskin
• Ramställ och ramspänningslist
• Digitalt arbetsrum
• Dator
• Scanner, A4-A3 skrivare, kopieringsmaskin
• Sublimeringsskrivare
• Transferpress
• Kamera och småskalig fotostudio
• Galleri
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Medlemskap och kontakt
På vår hemsida, www.textiltryckmalmo.se hittar du information
och formulär för att kunna ansluta dig till oss. Vi erbjuder olika
anslutningsmöjligheter: ordinarie medlemskap, studentmedlemskap, gästanslutning och projektanslutning.
Adress: Textiltryck Malmö Korsgatan 6, 211 32 Malmö.
Hemsida: www.textiltryckmalmo.se
Mail: info@textiltryckmalmo.se
Foto: Ulrika Kestere
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