Medlemmarnas arbete syns både
i Stockholm, övriga Sverige och
internationellt: på gallerier, konsthallar,
scener och genom konstnärliga
gestaltningar i det offentliga rummet.
Spännvidden är stor och kvaliteten hög.

Anton Alvarez.
Foto: Märta Thisner.
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Ateljéhuset wip:sthlm är Stockholms
största ateljéförening för konstnärer,
inrymd i en industrifastighet i Årstaberg.

wip:sthlm – en del av Stockholms kulturliv
Ateljéhuset wip:sthlm är Stockholms största ateljéförening
för konstnärer, inrymd i en industrifastighet i Årstaberg.
Vi är i dag ca 95 medlemmar och det finns hos oss
83 enskilda ateljéer, stor träverkstad, gipsverkstad,
metallverkstad, gemensam projektateljé och även en
större gemensam lokal som används till utställningar,
dokumentation, externa projekt, möten etc. Lokalerna är
helt och hållet planerade efter verksamheten, vilket betyder
praktiskt s vängrum, välplanerade ateljéer, varuhissar till
lastkaj med mera.

Medlemmar
Birgitta Adolfsson
Anton Alvarez
Åsa Andersson Broms
Mia Andrée
Lena Angel Carlsson
Patricia Aramburu
Suzanna Asp
Tove Axelsson
Carl Olof Berg
Thomas Berger
Giuseppe Bertolini

Medlemmarna är professionella konstnärer, och en liten
del från angränsande kategorier (koreografer, illustratörer, d
 esigners etc.). Medlemmarnas arbete syns både i
Stockholm, ö
 vriga S
 verige och internationellt, på gallerier,
konsthallar, s cener och genom konstnärliga gestaltningar i
det offentliga rummet. Spännvidden är stor och kvaliteten
hög.
Det är en fantastisk tillgång med så många konstnärer
samlade på en plats. Det finns stora möjligheter till
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Axel Bjurström
Ann-Katrin Blomberg Lennartsson
Stina Brockman
Lars Brunström
Helena Burman
Ellinor Collin
Eva Davidsson
Jan Edlund
Anna Edsjö
Sofia Ekström
Arne Falang
Lena Flodman

Rumtid, Campus Valla friidrottsarena, Linköping. Lisa Gerdin. Foto: Åke E:son Lindman

Manual of Blackouts, 200 x 300 cm, blandteknik på duk. Henrik Samuelsson.
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En vital och bred konstscen
attraherar besökare i Stockholm.
s amarbeten och bredden i huset ger en kunskapsbank som
alla kan använda sig av. Konstnärer som är etablerade sedan
många år möter nyutexaminerade, vilket ger ett unikt utbyte
över generationsgränserna.

Beata Fransson
Lisa Gerdin
Therese Hagberg
Po Hagström
Emma Hartman
Iryna Hauska

Kulturens plats i staden
Konst finns tillgänglig i en rad olika former och på en
rad olika platser i Stockholm. Gallerier, Konstmuséer,
gaturummet, performancescener, konsthallar, bibliotek t.ex.
Konstlivet är av intresse för invånarna i Stockholm och en
vital och bred konstscen attraherar besökare i Stockholm.
För att arbeta fram det som medborgare och besökare i
Stockholm får ta del av behövs lokaler. Situationen ser olika
ut beroende på behov: ibland behövs en skrivbordsplats,
ibland ett ljudisolerat rum eller ett rum utan dagsljus, ibland
en stor arbetsyta med högt i tak. Men gemensamt för alla är
att man vill ha den arbetsro som tryggheten ger, att veta att
man får vara kvar i sin lokal en längre tid.

Daniela Hedman
Carl Fredrik Hellström
Agneta Henerud
Unn Hjohlman
Maria Hurtig
Torbjörn Johansson
Rita Jokiranta
Ingrid Jonsson
Malvin Karlsson
Björn Karlsson
Assa Kauppi
Viktor Kopp
Åsa Kvissberg
Anna Källblad
Åsa Landström
Gunilla Leander
Anna Ledin Wirén
Maria Lilja

Historik
Arbetet med att starta wip-sthlm pågick 2005–2007.
Ateljéerna i Münchenbryggeriet tömdes för att bli kontor,
och Stockholms Stad satsade då på att stödja bildandet av
en ny ateljéförening tillsammans med de konstnärer som
tvingats att flytta. Man hittade huset i Årstabeg, dåvarande
fastighetsägaren Fabegé investerade i att bygga om lokalerna
till ateljéer, och Stockholms Stad hyrde dem för att i sin tur
hyra ut till föreningen. Stockholms Stad bidrog även med
medel till verkstäder, och föreningen flyttade 2006.  

Kajsa Lindberg
Irina Lindqvist
Irina My Lindqvist
Johan Lindström
Hanna Ljungh
Cristina Longo
Paloma Madrid
Eva Marklund
Ebba Matz
Stuart Mayes
Maria Miesenberger
Iwo Myrin
Rani Nair
Sirous Namazi
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”utformas till en varierad stadsdel med mångfald i både innehåll
och gestaltning”, här finns en chans
att skapa just det. Konstnärerna i
huset skulle också kunna bidra i
utvecklingen av närområdet.
Idag – en vital och fungerande ateljéförening
Projektet blev lyckat och i dag fungerar verksamheten väldigt
bra. Vi konstnärer har en bra arbetsmiljö, och i konsthallen
pågår ständigt kortare utställningar med konstnärer i och
utanför huset. I huset finns också wip dansstudio, där fyra
koreografer driver en öppen arena för koreografiskt arbete.
Där pågår workshops, öppna repetitioner, provföreställningar och konstnärssamtal.
200 personer står i kö för att få en ateljé i huset, och genom
reglering av längre andrahandsuthyrningar etc. satsar vi på
att de som har en lokal i föreningen verkligen ska vara aktiva
på plats. Ekonomin är i balans och verkstäderna fungerar.

Maj-Britt Niklasson
Maria Nordin
Mats Olofgörs
Marjana Pahor
Anna Ridderstad
Sara Rollof Schedin
Stina Rosenberg
Eva Rydkvist
Henrik Samuelsson
Azat Sargsyan
Erik Sigerud
Eva Sjöberg
Martin Sjöberg
Lotta Smed
Kicki Stenström
Stina Stigell
Thomas Tempte

Framtiden
Årstaberg är i dag en knutpunkt i kollektivtrafiken, och
industriområdet kommer att få lämna plats för bostäder.
Lägenheterna kommer att byggas av Ikano Bostad, som har
köpt tomträtter och fastigheter. Ateljéhuset, som hyr ett
och ett halvt våningsplan i ett av de stora husen närmast
pendeltågsstationen åker ut och huset rivs. Fastighets
kontorets kontrakt löper ut i oktober 2016.
83 ateljéer, verkstäder och utställningslokal i ett relativt nytt
hus i gott skick borde vara en resurs i planeringen av det
nya bostadsområdet. Huset skulle kunna ge plats för annan
kulturverksamhet, t.ex. riktad till barnen i den närbelägna
skolan (byggstart 2016). I programmet för stadsutvecklingsområdet Liljeholmen finns formuleringen att området skall
”utformas till en varierad stadsdel med mångfald i både
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Christina Thomas Dahlberg
Silje Figenschou Thoresen
Siri Tolander
Karl Tuikkanen
Olov Tällström
Ann Wachtmeister
Gunilla Wiel-Svensson
Johan Wik
Jenny Wiklund
Elisabeth Åhman
Gun Öström Gratzer

i nnehåll och gestaltning”, här finns en chans att skapa just
det. Konstnärerna i huset skulle också kunna bidra i utvecklingen av närområdet.
Många konstnärer i Stockholm har ateljéer med rivningskontrakt och osäkerheten är stor. Hot om rivning gäller
även de mindre föreningar som finns i t.ex. Västberga och
Slakthusområdet. Om Ateljéhuset wip:sthlm får finnas kvar
i framtiden tryggas villkoren för en stor del av Stockholms
konstnärer, vilket också ger mindre press på kön till övriga
ateljéföreningar.

wip-sthlm.
Adress: Årsta Skolgränd 12–14.
Vid frågor om ateljéhuset och wip-sthlm:
Anna Ridderstad, ordförande, 070-560 76 44
www.wip-sthlm.se
Vid frågor om ateljésituationen i Stockholm:
Nadja Åhlström, Kulturförvaltningen, 08-508 31 922
Vid frågor om byggprojektet Packrummet 9-12:
Ronnie Kristola, handläggare Planavd.,
Stadsbyggnadskontoret, 08-508 27 278
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