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CECILIA: Bland Evoanhängare och hantverkare. 

Cecilia Holm i Bolivia, inlägg 6  

 

Som många säkert vet var det val i Bolivia för ett par veckor sedan, Evo Morales är 

fortfarande president och vi var och tittade på Evofirarna utanför presidentpalatset 

på Plaza Murillo.  

 

 

 

Flaggorna vajade för fullt i luften och ett band underhöll folkmassan i väntan på att 

Evo och hans kompanjoner skulle komma ut på presidentbalkongen och hålla tal. När 

han väl kom ut åkte det upp mängder av kameror och filmkameror för att föreviga 

presidenten. Efter avslutat tal började raketerna smälla på plazan och vi tog en taxi 

hem. 
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Jag har ännu en gång haft workshop med 

tillhörande akthpi i Coprocas matsal. Denna gången var det 25 hantverkare som deltog 

i den tre dagar långa kursen. Vi pratade om designprocessen for att ta fram nya 

produkter och om hur viktigt det är att ha en röd tråd i kollektionen. När detta var 

avklarat gick vi in på temat färg. Först ut i temat var de tre grundfärgerna och 

färgcirkel. Därefter pratade vi om varma och kalla färger, olika färgkombinationer och 

så klart om färgerna för 2009. Sedan följde tecknings- och målarövningar av olika slag. 

Kursen avslutades med att alla fick rita, måla och presentera en kollektion med fem 

plagg. Det var intensiva men roliga dagar som jag tror att deltagarna upskattade.  

 

Det är full rulle på jobbet och jag och 

Coprocagänget jobbar vidare på kommande kollektion. Coprocas kontor är just nu fyllt 

med finfina saker som om några dagar skall skickas till Sverige, närmare bestämt till 

Afroart i Stockholm. Gå dit om ett par veckor och håll utkik efter märket Awayu. 

Cecilia Holm 

cecilia.holm@svalorna.se 


