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Eric Magassas gestaltningar ”Källan”. Material: målad aluminium (utomhus) samt sprayfärg på mdf (inomhus).  
Uppdragsgivare Jönköpings kommun. Kc väst-konsult.



Om Konstnärscentrum

Konstnärscentrum är en 
 riks täckande organisation för 
yrkesverksamma konstnärer.  
Vi har uppdrag från bland  annat 
Kulturrådet att  förmedla konst-
närers  kompetens till  kommuner, 
 privata företag  
samt övriga verksamheter. 
Vi förmedlar konstnärer för hela 
landet.

Kompetens finns för gestaltning  
i alla material och för alla miljöer. 
Vi hjälper till med allt som krävs 
för en lyckad konstnärlig gestalt-
ning, från att hitta lämplig plats 
och val av konstnär till uppfölj-
ning av arbetsprocessen fram  
till färdig gestaltning.

Chopin hours/Still sun (2013) av Jesper Norda 
Teknik: Interaktiv 4-kanalig  ljudinstallation  
+ 6 c-print monterade på plexi.  
Plats: Röselidskolan, Gråbo, Lerum.  
Uppdragsgivare Lerums kommun. Kc väst-konsult.

Lena Nathorst Westfelts   
gestaltning ”Rymdresan”,     
Tallgårdens förskola i Mölnlycke. 
Uppdragsgivare Härryda kommun.
Kc väst-konsult.
FOTO: HILLEVI NAGEL

   



Vad gör konsulten?

Våra konsulter erbjuder professionell 
konsultation med hög konstnärlig kvalitet. 
Genom våra erfarenheter och bredd kan 
era intentioner gestaltas.

Vid ett uppdrag tar en konstkonsult vid 
och ansvarar för hela processen från skiss 
till slutbesiktning. Grund för gestaltning är 
dialogen kring era önskemål.

Konsultens uppgifter består i att ta fram 
en för upp draget  passande konstnär och 
utgör en länk mellan uppdragsgivare och 
 konstnär under  arbetet och svara för 
avtals skrivning.

Konsulten hjälper er att  formulera avtal och 
kan hjälpa er med upp handling av konst.

Thomas Brolins gestaltning “Bevingad” vid Älvängens resecentrum 
är en hyllning till Ivar Arosenius. Uppdragsgivare Ale kommun. 
Kc väst-konsult.

Detaljbild av Zsuzsanna Larsson Gilices gestaltning i paviljongen 
på Vapenvallen, Huskvarna. Uppdragsgivare Jönköpings kommun. 
Kc väst-konsult.



Vi hjälper till med 
allt som krävs för en 
lyckad konstnärlig 
gestaltning.

Erik D
ahlbergsgatan 6, 411 26 G

öteborg
Konsnärscentrum

 Väst

◄ Lena Nathorst Westfelts gestaltning ”Rymdresan”,
   Tallgårdens förskola i Mölnlycke.  
   Uppdragsgivare Härryda kommun. Kc väst-konsult.
   FOTO: HILLEVI NAGEL
  

 ▼ Björn Perborgs gestaltning “Bastrumspedal” 
      vid Ljungviksskolan i Gråbo. 
      Uppdragsgivare Lerums kommun. Kc väst-konsult.

   FOTO: HENDRIK ZEITLER
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