Reserapport från ICOM-CC konferens, New Delhi, Indien
22 september – 10 oktober 2008

ICOM-CC:s 15:e konferens anordnades i New Delhi, Indien, 22-26 september. Vi var cirka
600 delegater från 75 länder. Tack vara resebidrag från svenska ICOM samt ett stipendium
från Syskonen Bothéns stiftelse hade jag möjlighet att delta i ICOM-CC konferens samt att
därefter åka på en textil rundresa i Rajasthan och Uttar Pradesh i två veckor.
Som vanligt var det många intressanta föreläsningar och det var svårt att hinna lyssna på allt
man ville. Jag valde att gå på föreläsningarna inom arbetsgrupperna preventiv konservering,
public engagement, moderna material, etnografika och naturligtvis textil. Dessutom hade
arbetsgrupperna för textil och måleri anordnat en föreläsningsserie om Thankas.
Det som jag tog med mig hem var de föreläsningar som förmedlade hur man med enkla medel
kan göra stora förbättringar av tex montrar och klimat. Något som också diskuterades mycket
på föreläsningarna och i pauserna var att vi konservatorer måste bli bättre på att informera vår
omgivning om det bredd på kompetens vi besitter. Tendensen runt om i världen är att
utbildningar läggs ner, pensionsavgångar ersätts inte och att allt fler konservatorer blir
projektanställda eller hänvisas till att starta eget.
Efter konferensen hade jag möjlighet att åka på en rundresa med textil som tema under två
veckor. Jag besökte färgerier, verkstäder för textilt tryck, både med screen- och blocktryck,
silkesspinneri och sidenväveri. Dessutom besökte jag två verkstäder för mattvävning.
Förutom textil fick jag även möjlighet att besöka staden Mandawa, som är mest känd för
stadens gamla bemålade havelis. Stadens slott är numera ombildat till hotell och jag fick en
guidad tur genom stadens gator. Flera av husen, haveli, har genomgått restaurering och man
kunde föreställa sig hur staden hade sett ut under sina glansdagar.
Att få möjlighet att kunna delta på en så stor internationell konferens är fantastiskt. Det nya
kontaktnät man bygger upp samt möjligheten att träffa gamla kolleger är mycket inspirerande.
Mötet med andra inom sitt eget gebit och det kunskapsutbyte detta leder till ger en
injektionsspruta och man kommer alltid hem full med energi.
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