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Annorlunda konstrunda 2020
På hösten i stället för på försommaren, en dag kortare än
vanligt, utan samlingsutställningar och med digital
katalog. Den 25:e Konstrundan i Halland blir annorlunda
– men den blir av.
Den 4–6 september öppnar hundra konstnärer och konsthantverkare sina ateljéer och verkstäder runt om i Halland.
Traditionen Konstrundan är sig lik på många sätt. De röda
sjömärkena som sätts upp första helgen i september visar precis
som vanligt att ”här finns en konstnär eller konsthantverkare att
besöka”.
Röda sjömärken guidar besökarna till
konsten i Halland under Konstrundan.
Föreningen Konstliv Halland som
arrangerar Konstrundan är en ideell
och opolitisk förening bestående av
yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare. Evenemanget
finansieras genom medlemsavgifter
och ett konstlotteri.
Tider för årets Konstrundan
Fredag 4 september kl. 17–20
Lördag 5 september kl. 11–17
Söndag 6 september kl. 11–17
Bakgrund
De första konstrundorna kallades
Konstveckan och genomfördes
i Skåne i slutet av 70-talet.
Idén kom från konstnären,
konstvetaren, pedagogen, galleristen
med mera Arne Lindqvist. Hans
vision var ett arrangemang som
gjorde konsten tillgänglig för den
breda allmänheten till liten kostnad
för konstnärerna.
De första konstveckorna i Skåne
låg vanligtvis över påskhelgen och
väckte stort intresse. Evenemanget
spreds över landet och i Halland är
det i år 25 år sedan den första
Konstrundan genomfördes.

Inga samlingsutställningar
– Konstrundan i Halland är lite annorlunda i år men lika
efterlängtad som vanligt. Möten mellan konstnärer och publik
betyder mycket för ett kämpande kulturliv, säger Sabina
Gavrilovic, projektledare för Konstrundan och avgående
ordförande i Konstliv Halland som är huvudarrangör.
– Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten
och avstår från samlingsutställningarna för att undvika trängsel.
Besökarna uppmanas att tänka på att hålla fysiskt avstånd hos
utställarna och gärna planera sin rutt i förväg.
Hemsida i stället för tryckt katalog
Precis som annan verksamhet har Konstrundan i år satsat på
digital kommunikation. Evenemanget har en egen hemsida
(konstrundanihalland.se) som är lätt att lägga som bokmärke på
hemskärmen och läsa från mobiltelefon eller digitalplatta. Där
finns information om alla utställare, tider, karta och smakprov
på konstnärernas bilder. Det finns ingen tryckt katalog men väl
en pdf på hemsidan till den som vill ladda ner och skriva ut.
Lotteri
Konstrundan har som vanligt ett lotteri med fina priser från
medlemmarnas produktion. Lotterna kostar 30 kronor styck
och finns hos alla konstnärer och konsthantverkare som deltar
i Konstrundan.

