
 

Välkomna till FärGfabrikens unGdomsråd hösten 2022 
 

Färgfabriken drar igång höstens ungdomsråd och vi ser mycket fram emot att 

DU gör oss sällskap när vi fördjupar oss i det curatoriella arbetet här på 

konsthallen. Vi kommer att titta närmare på hur utställningar och andra 

publika program utvecklas från idé till handling. Vi kommer också att 

träffa några av de konstnärer som ställer ut på Färgfabriken för att på så 

sätt få en inblick i den konstnärliga processen. Sist men inte minst så 

handlar våra ungdomsråd om att ständigt hålla igång ungdomsperspektivet 

här på konsthallen. Eftersom det är just DU som är expert på att vara ung 

är det precis din expertis vi på Färgfabriken söker till vårt ungdomsråd. 

 

Höstens program äger rum under tre tillfällen, men kom ihåg att våren 2023 

väntar. Vi på Färgfabriken vill därför ta sats för en publik aktivitet med 

tema den Planetära Trädgården. För visst älskar vi trädgårdar. Men vad för 

slags trädgårdar kan vi komma att behöva i framtiden? Vad händer med oss 

när vi tänker oss att denna planet är en enda stor trädgård och hur kan 

konsten aktivera dessa frågor? Tycker du att detta låter intressant och 

vill du dela med dig av dina tankar eller bara sitta och lyssna in för att 

därefter komman igång med dina reflektioner för hur vi omvandlar detta 

till olika publika aktiviteter, då ska du komma till Färgfabrikens 

ungdomsråd.  

 

För vem? Ungdomsrådet är för dig mellan 15 och 19 år. Du behöver inte ha 

några förkunskaper eller ha med någon egen utrustning. Du är välkommen att 

delta en gång eller alla gånger. 

 

Vad händer? Vi möts på konsthallen Färgfabriken och deltar i gemensamma 

diskussioner och övningar. För varje möte får du som deltar en ersättning 

och vi bjuder självklart på fika. 

 

Intresseanmälan Vi vill att du föranmäler dig inför varje möte genom att 

maila till sara@fargfabriken.se eller skicka DM på vår instagram 

(@fargfabriken). Skriv vilken/vilka dagar du vill vara med.	  



 

ProGram 
 

17/10 kl 16:30 - 18:30 

Ungdomsrådet drar igång 

 
Färgfabrikens processledare visar er runt konsthallen och drar igång ett 

samtal kring vad en konsthall är och vilken roll den curatoriella 

processen har när utställningar kommer till. Utöver detta pratar vi  

närmare om temat Den Planetära Trädgården som blir Färgfabrikens 

huvudinriktning till 2023, men viktigast av allt så kommer vi att 

diskutera vilken roll ungdomsrådet kan ha när vi formar olika publika 

aktiviteter här på konsthallen. 

 

14/11 kl 16:30 - 18:30 

Hästen, roboten och det omätbara 

 
 

Vi tar oss an konstnären Tove Kjellmarks utställning på Färgfabriken – 

Hästen, roboten och det omätbara. Vi tittar på utställningen och pratar om 

den, men framförallt fokuserar vi på det curatoriella arbetet bakom 

utställningen, något vi gör i samtal med konstnären Tove Kjellmark. 

 



 

12/12 kl 16:30 - 18:30 

Den Planetära Trädgården, vi blickar gemensamt mot 2023 

 
 

Vad kan vi göra tillsammans på denna konsthall? Kan vi väva samman 

relationen mellan natur och kultur på ett nytt sätt? Och kan trädgården 

vara en intressant konstnärlig inspirationskälla? Vi börjar fundera på 

dessa frågor, men framförallt fokuserar vi på vad för slags publik 

aktivitet ungdomsrådet vill ha och göra till våren 2023. Dessutom får vi 

möta konstnärerna som ställer ut på Färgfabriken hösten 2023 med just 

temat den planetära trädgården. Vilka de är förblir hemligt ett tag till, 

ett litet tips dock; de har ställt ut på konstbiennalen i Venedig 2019 ;-) 

 

 

 

 


