Invitasjon til seminar

Galleri Trafo > Kunsthall Trafo?
Tid: 24. september 2012 kl 12.00–19.00
Sted: Asker kulturhus, Strøket 15A, Asker, askerkulturhus.no
Arrangør: Asker kommune, Stiftelsen Galleri Trafo og Kunst rett vest/Vestregionen

Seminar
2012

Stiftelsen Galleri Trafo og Asker kommune ønsker å sikre en bredere plattform for Galleri Trafo. Vi ønsker å få en
dialog med de miljøene som er interessert, og som kan bidra i den videre utviklingen av Galleri Trafo.
Kunst rett vest holder et årlig fagseminar i forkant av arrangementet. I år slår vi sammen kreftene med Asker,
som er vertskommunen for Kunst rett vest, og Stiftelsen Galleri Trafo der fellesutstillingen til Kunst rett vest vises
9.–21. oktober.
		
PROGR AM
		
12.00
12.30
12.45
		
13.10
		
13.50

14.10
14.30
		
15.00
		
15.20

DEL 1
Registrering og lett servering
Askers ordfører Lene Conradi ønsker velkommen
Galleri Trafo
– profesjonell kunstformidling på dugnad
v/styreleder Jostein Fjalestad
Presentasjon av utredningen
«Galleri Trafo – regional kunsthall»
v/ rådgiver Nils Gunnerud
Kunstpolitisk plan for Akershus
v/ spesialrådgiver Øivind Nordal, Akershus
fylkeskommune
Pause med kaffe / te / frukt
Utvikling av kunstfeltet rundt hovedstaden;
kan vi samarbeide?
v/ daglig leder Rikke Komissar,
Akershus Kunstsenter
Grenland kunsthall – Status og utfordringer
v/ daglig leder Springer kulturstudio,
Gunn Marit Christenson
Oppsummering og veien videre, dialog med
seminardeltagerne

		
DEL 2
16.00 Bevertning: Pizza
17.00 Presentasjon av årets Kunst rett vest med
praktiske råd til kunstnerne v/prosjektleder
Lena Hansson
17.15 Stortingsmelding nr. 23 - Nye muligheter for
regionens kunstnere og visningssteder?
v/representant fra Kulturdepartementet
17.45 Pause
18.00 «I Must Say That At First It Was Difficult Work»
Presentasjon av ulike utstillingsmodeller og
samarbeidsformer; tverrkunstnerisk profil, dialog
med kunstnere og publikumsrettet arbeid
v/Per Gunnar Eeg-Tverbakk, daglig leder
Kunsthall Oslo, Bjørvika
19.00 Slutt

Vi henvender oss til: kunstnere,
kunstinteresserte, kunstinstitusjoner,
kommunene i Vestregionen, fylkes
kommunene, politikere, næringsliv og
andre som har synspunkter/ønsker å
bidra i utviklingen av Galleri Trafo.
Seminaret og serveringen er gratis.
> For påmelding klikk her innen 17.9.
Du kan delta på hele seminaret eller
velge del 1 eller del 2.
Mer informasjon > kunstrettvest.no
Kunsthall Oslo: Pil and Galia Kollectiv

