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Bilde over: Nanna Melland - 'Sverm'  Foto: Becky Yee

 
Galleri Format til SOFA CHICAGO neste helg

6. til 9. november går den verdenskjente kunstmessen SOFA CHICAGO av stabelen
ved Navy Pier i Chicago, USA. I år deltar Galleri Format på den prestisjetunge messen for
første gang. Med seg har de et solid utvalg glass, keramikk, smykker og tekstiler som
skal vise bredden og kvaliteten ved norsk kunsthåndverk i dag. Galleriet representerer 12
norske kunstnere på messen: 

Hedda Bjerkeli, Toril Bjorg, Sigurd Bronger, Kari Dyrdal, Beate Einen, Sidsel
Hanum, Kari Håkonsen, Karen Klim, Vidar Koksvik, Torbjørn Kvasbø, Nils
Martin, Marit Tingleff.  

http://us2.campaign-archive1.com/?u=d3a537feffb593b762ebd7260&id=a7870a2ab4&e=ca15805183
http://format.no/exhibitions/sofa-chicago-2014


Flere av kunstnerne vil være tilstede i Chicago. I neste uke tar vi temperaturen på messen
og rapporterer her i nyhetsbrevet! 
 

 
Kunstverk i bevegelse 

Nanna Mellands Sverm (bilde øverst) har blitt vist mange steder de to siste årene, og i tråd
med verkets intensjon har mange mennesker, fra forskjellige land og kulturer blitt en del
av verket. For eksempel Schmuck i München2013, The Millenium Monument i Beijing
2013, Collective2 Design Fair i New York 2014 og nå aktuell på Kungsbacka Konsthall i
Gøteborg. 

Installasjonen og smykkeprosjektet er inspirert av moderne flytrafikk og
svermkonstellasjoner i naturen. Verket består av tusenvis av laserskårede aluminiumsfly,
hengt opp på en vegg med knappenåler. Publikum inviteres til å ta med seg fly direkte fra
installasjonen, mot at de legger et lite beløp på en kasse. Slik blir publikum en del av
verket. Svermkonstellasjonen brer seg videre både i konseptuell og konkret forstand, i kraft
av å være både installasjon og smykke. 

Nå har Melland publisert en video der hun viser frem og forteller om Sverm. Vi anbefaler å
ta en titt, du finner videoen her. Du kan også lese denne artikkelen om verket som
Monica Holmen skrev for Norwegian Crafts Magazine 1/2013. 

 
Entreprenørskap i kunst og design - konferanse 6.
november 
 
- ekstra plasser tilgjengelig! 

Er du rask, har du fremdeles mulighet til å sikre deg plass til heldagskonferansen som
nettverket EKD (Entreprenørskap i kunst og design) arrangerer på Kunsthøyskolen i Oslo
neste uke. 

Å arbeide som kunstner eller designer i dag stiller stadig større krav til bred kompetanse
utover det rent faglige, og det er relevant å tilegne seg kunnskap om blant annet
markedsføring/kommunikasjon, formidling, kontraktshåndtering, selvledelse, teamarbeid
og internasjonalisering.

På konferansen kan du få ny kunnskap og nettverk som er nyttig i ditt virke. Du møter
spennende foredragsholdere, og kan velge blant et bredt utvalg praktiske workshoper med
mål om å gjøre deg bedre rustet til å drive din virksomhet eller praksis. I løpet av dagen får
du også anledning til å besøke informasjonstorget som gir råd om entreprenøriell
finansiering og virkemidler hos forskjellige kulturinstitusjoner.

Fullt program og påmelding finner du her. Du melder deg på via de enkelte
workshopene, og her er det først til mølla som gjelder. 
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Ingen deltakeravgift, men no-show belastes med kr. 300.
 

Innlegg fra Kulturrådets årskonferanse tilgjengelig på nett

Kulturrådet har lagt ut tekster og opptak fra konferansen 'Til hvilken pris?' som ble avholdt
i Lillestrøm 22. oktober. Stoffet finner du her.

På konferansen snakket NK's Lise Stang Lund om temaet fra sitt ståsted som kunstner,
sammen med Lotta Melin, Anne Oterholm og Vibeke Tandberg og Knut Schreiner. Her kan
du se et felles opptak av kunstnernes innlegg. 

 
Utstillingsstøtte fra Norske Kunstforeninger

Nå kan du søke Norske kunstforeningers støtte til utstillinger, prosjekter og arrangementer
for første halvår av 2015.

Til utstillinger med profesjonelle kunstnere kan det søkes fraktstøtte til transport av kunst.
Prosjektstøtte søkes til foredrag, formidlingsopplegg og arrangementer tilknyttet
utstillingar, mens utbedring av visningslokaler og innkjøp av teknisk utstyr omfattes av
utstyrstøtten. Søknadsfrist 1. november.
Les mer her

 

Hva skjer?

Dager - Ann Beate Tempelhaug
Det keramiske uttrykket er et resultat av
Tempelhaugs nøyaktige og tidkrevende
måte å jobbe på. Tematikken kretser rundt
tapt tid, og å ta vare på det som skjer i
nået, i øyeblikk, sekunder, timer og dager. 
Foto over til høyre: Arbeid fra
utstillingen

Utlysninger

Doktorgrad i Kunsthåndverk ved HDK
Høyskolen for design og kunsthåndverk (HDK)
i Gøteborg utlyser en utdaningsplass på
forskernivå i faget kunsthåndverk. For å bli
vurdert må søkere oppfylle
grunnleggende krav for adgang til
forskerutdanning. Søknad sendes elektronisk
via HDKs søkerportal.

http://kulturradet.no/arskonferansen-2014/vis-artikkel/-/les-og-se-innlegg-fra-kulturradets-arskonferanse
http://vimeo.com/110339158
http://kunstforeninger.no/nytt.cfm?pArticleId=34933&pArticleCollectionId=238
https://gudok.gu.se/E-rek_CV/Login.aspx?Dnr=654252&type=S


Agder Kunstsenter, Kristiansand
Åpner fredag 31. oktober klokken 18.00
Les mer her

100% KHiB - Del 2
I Prosjektrommet viser KRAFT – rom for
kunsthåndverk objekter laget av designere
med tilknytning til Kunst- og
designhøgskolen i Bergen, som en
forlengelse av årets 100% Norway-
utstilling i London
Foto over: Siren Elise Wilhelmsen - 'Ly'
KRAFT - rom for kunsthåndverk, Bergen
Åpner fredag 31. oktober
Les mer her

Mann og elementer
Aage Moltke Schou viser keramiske fliser,
som via farge, tegn, merker og symboler
berører temaet 'elementer'. Utstillingens
tittel springer ut fra drivkraften i å forme,
prege, farge og brenne leire.
Det Gule Huset, Asker
Åpner lørdag 1. november kl. 14
Les mer her
 
Flere utstillinger  
 
Meld inn arrangement
 
 

Les mer her 
Søknadsfrist 30. november 2014

LIAF søker informasjonsmedarbeider
I forbindelse med Lofoten internasjonale
kunstfestival (LIAF), som åpner 28. august
2015, søkes en dyktig medarbeider i
engasjement med ansvar for løpende
informasjons- og pressearbeid. Søknad med
CV og referanser sendes per epost
til: post@liaf.no.
Les mer her
Søknadsfrist 15. november

BKH arbeidsstipend fra Vestfold
Kunstsenter
Vestfold Kunstsenter har i år gleden av å utlyse
BKH arbeidsstipend på kr. 60.000 til en
yrkesaktiv kunstner bosatt i Vestfold, som
arbeider med større prosjekter. Yngre
kunstnere oppfordres til å søke. Søknad
sendes til post@vestfoldkunstsenter.no med en
kort prosjekt-/oppgavebeskrivelse, CV og inntil
6 digitale bilder. 
Les mer her
Søknadsfrist 10. november 

Prekvalifisering for to kunstprosjekter,
Haugen skole
Formålet med prekvalifiseringen er å finne
kandidater til lukkede, honorerte konkurranser
for kunstprosjektene. CV samt presentasjon av
kunstnerskap og motivasjon sendes
til kunstprosjekt_haugen_skole@outlook.com.
Les mer her
Søknadsfrist: 3. november

Utstillingsplass ved Oppland
kunstsenter 2016.
Oppland kunstsenter ligger midt i Lillehammer
og åpnet i juni. Nå kan kunstnere søke
utstillingsplass 2016. Digital søknad med
bilder sendes til post@kunstopp.no. For
spørsmål kontakt Eli Kongssund Tlf. 97 12 24
22
Les mer her
Søknasdsfrist: 1. desember 

Meld inn utlysning
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