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Nytt konstprojekt har premiär i Borås i dag.

Clara Dagh.

I kväll har SAK UNG, som DLY rapporterat om tidigare, uppstartsträﬀ i Borås.

 Borås får nytt konstnätverk för unga
SAK UNG är ett nationellt nätverk. Det startades upp förra året och expanderar nu
kraftigt med grupper i olika städer i Sverige. Hittills har det startats upp i bland
annat Umeå, Göteborg, Gävle och Örebro. Clara Dagh är projektledare och kommer
vara med på kvällens träﬀ som tar plats på Borås Konstmuseum.
Hur startades projektet upp?
Det var unga konstintresserade som kontaktade SAK, Sveriges Allmänna
Konstförening, som tyckte att det var svårt att komma in i konstvärlden, som kanske
inte hade kontakter, släktingar eller liknande som gav dem en naturlig väg in.
Frågorna kunde vara rent praktiska, som hur man beter sig på ett vernissage och
hur man pratar om konst.
Vad gör man i SAK UNG?
Vi försöker skapa nya roliga sätt att engagera sig i konst, det är gruppens intresse
som styr aktiviteterna. Jag hjälper till med uppstart och finns tillgänglig som
bollplank eller för rådgivning framöver. Genom projektet ges unga nycklar in i
konstvärlden. Vi har bland annat anordnat workshops i hur det är att går till att göra
en oljemålning och hur det är att hålla i en sprayburk och göra graﬀiti. Det kan också
vara samtal, besök i en konstnärs ateljé eller en utställning i en annan stad, till
exempel.
Vad händer i kväll?
I kväll är det uppstartsträﬀ för SAK UNG Borås på Borås Konstmuseum klockan 17.
Det blir fika och en härlig kväll. De som kommer i kväll kommer utgöra kärnan i
gruppen här, det är helt enkelt de som bestämmer vad det blir för aktiviteter. I kväll
träﬀas vi på Borås Konstmuseum, men i fortsättningen får gruppen själva bestämma
var de vill träﬀas, även om Konstmuseet också finns som stöd och hjälp. Men det är
absolut inte sista chansen att få vara med, det är bara att hänga på framöver. Vill
man engagera sig i SAK UNG på sin ort kan man maila mig när som helst, så
berättar jag hur det går till. På vår Facebooksida hittar man också all information om
kommande aktiviteter. Förhoppningen är att det ska fortsätta växa framöver. Det
enda man behöver är engagemang och en idé för vad man vill göra!
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OM SAK UNG
• Sveriges Allmänna Konstförening grundades 1832 och är
Sveriges äldsta konstförening. Föreningen är nationell och inte
bunden till någon specifik ort.
• Föreningen har till syfte att stödja svensk samtidskonst samt att
ge medlemmarna möjlighet att odla och fördjupa sitt konstintresse.
• SAK UNG är ett nationellt projekt för personer som är 18 till cirka
30 år och är intresserade av konst. Det finns på flera orter i
Sverige. Under 2017-2020 stöds SAK UNG av Allmänna
Arvsfonden.

LINN SVALÖ
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