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Möte - Meeting - Réunion - встреча
Onsdagen den 14 november 2018 klockan 17 – 20
Norrköpings Konstmuseum, Kristinaplatsen, 602 34 Norrköping
Verkstad Konsthall och Norrköpings Konstmuseum bjuder in till en nätverksträff med workshops, performance och
samtal på Norrköpings Konstmuseum. Ett möte som ger dig möjlighet att träffa konstnärer och uppleva konst från andra kulturer, samt ta del av konstnärliga erfarenheter från bland annat Ryssland, Israel och Argentina. Vi kommer föra
diskussioner kring hur professionella konstnärer från andra länder tas emot i Sverige och hur det fungerar för inhemska
konstnärer, samt hur vi kan göra för att stödja varandra.
Vera Berzak Schneider, teater och performancekonstnär från Ryssland uppför performancen Russian lullaby; ”en berättelse från Fjärran Östern. Det sovjetiska Fjärran Östern.”
Ermias Ekube, konstnär från Eritrea, och Sahar Burhan, konstnär och satirtecknare från Syrien utgår från frågeställningen Hur mycket information vi behöver för att känna igen varandra? Genom workshops med porträtteckning och
digital bearbetning av porträtt undersöker vi detta tillsammans.
Ana Maria Almada De Alvarez, konstnär från Argentina, förmedlar genom sin performance Luciferina oxidada
relationen mellan ordlösa kunskaper inhämtade under påtvingade isoleringsperioder, där frånvaron av artefakter var
tydlig. Luciferina oxidada är performance nummer 4/5 i sviten Medierande artefakter.

Program
17:00 - 17:20		

Russian Lullaby - performance med Vera Berzak Schneider

17:25 - 18:25		

Workshop med Sahar Burhan och Ermias Ekube

18:25 - 18:55		

Vi bjuder på lättare vegansk förtäring

18:55 - 19:15		
			

Luciferina oxidada - en performance med Ana Maria Almada De Alvarez. Musik: Fåglarna
av Henrik Meierkord/ Music: Fåglarna by Henrik Meierkord

19:15 - 20:00		
			

Panelsamtal med Ana Maria Almada De Alvarez and Vera Berzak Schneider om konstnärli
ga erfarenheter från olika länder.

Anmälan: senast 7:e november till info@verkstadkonst.se (märk din anmälan ”Workshop Konstmuseet” och
ange namn, kontaktuppgifter samt eventuella allergier)

Avgift: gratis
Lokal: Norrköpings Konstmuseum, Harlekinen
OBS! Begränsat antal platser!

Vi samtalar på svenska och engelska, men våra deltagare talar många olika språk och kan hjälpa till med översättning. Har du frågor om evenemanget, ställ dem till Anx Kupiainen, verksamhetsledare Verkstad konstförening:
info@verkstadkonst.se

För mer information besök våra hemsidor:
www.norrkopingskonstmuseum.se
www.verkstadkonst.se

Arrangörer är Verkstad Konsthall tillsammans med Konsten att mötas - ett projekt av Sveriges Konstföreningar finansierat av Postkodlotteriet,
Norrköpings Konstmuseum och Länskonstkonsulenten i Östergötland. Evenemanget har finansiellt stöd från Region Östergötland.
Konsten att mötas är ett projekt av Sveriges Konstföreningar för att skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. ”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, Konstnärernas Riksorganisation och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk
och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus.

