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Anmeldelser:

TØNSBERG: Vestfoldkunstnere satser på å flytte
til Støperiet i 2011.
Migrasjonen over brua
markeres med kunst ute i
det fri.

Kulturkalenderen

Ellen Marie Andersene

PLANLEGGER: Forberedelsene til kunstprosjektet
"Migrasjon" i regi av Vestfold Kunstenersenter er
godt i gang. Oktober 2008 vil Vestfoldkunstnerne være synlige i bybildet. Silje Almås
(foran) og Ellen Rishovd Karlowicz i Vestfold
Kunstenersenter. Bjørn Even Sørhaug i Kaldnes
Byutvikling bak. Foto: Peder Gjersø
Kjøp bilde

Etter at Vestfold Kunstnersenter
(VKS) flyttet fra Haugar Vestfold
Kunstmuseum har de holdt til i
lokaler i Øvre Langgate. I løpet
av 2011 satser de på å flytte inn
i Støperiet.
– Vi er på vei til det
multikulturelle kulturhuset som
nå er under planlegging i
Tønsberg. Planene for denne
satsingen opptar mange
kunstnere og kulturarbeidere i
fylket, så i disse dager foregår

Musikk Film Bok
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"Odens öga" - utstilling
Vi vil se Wilse!
Teknikk & Estetikk
Studio Verena
Vi vil se Wilse!

Anmeldelser - Plate

+ Flere plateanmeldelser

Baskery: "Fall
Among Thieves"
Baskery: Fall
Among Thieves
(Veranda/Bonnier
Amigo) Anmeldt av: Erik
Munsterhjelm

det en mental migrasjon, sier Silje Almås i VKS.
Anmeldelser - Film

I forandring

+ Flere filmanmeldelser

"Wanted"

Som en markering og synliggjøring av at etablerte og nye kunstnere skal derfor VKS
gjennomføre kunstprosjektet "Migrasjon" i oktober.
Til sammen seks kunstnere skal gjøre det offentlige rom til kunstscene. De er inndelt i
par, en etablert kunstner og en nykommer. Et par skal være på torget, to kunstnere
på Kaldnesbrua og to i Støperiet.
– Vi får en ekte migrasjon der folk kan være med på flyttingen til Støperiet, sier Ellen
Rishovd Karlowicz i VKS. Både hun og Almås er kuratorer for prosjektet.
De er begge klar over at kunsten er i ferd med å endre seg og at
utradisjonelle uttrykksmåter baner vei for en annerledes opplevelse av
kunst. Kunsten er ikke lenger kun et galleriet med malerier eller statuer.
Mange tar med seg kunst ut til offentligheten.

Wanted

Anmeldelser - Bok

+ Flere bokanmeldelser

Jan Mehlum: "Det ingen vet"
Jan Mehlum er ute med sin niende Svend Foyn- krim.
Det ingen vet heter den og representerer på...
Kjendisnytt

+ Flere kjendissaker

Lynne Spears lar
døtrene følge
drømmene

Med "Migrasjon" vil de vise fram kunsten på en annen måte, der kunstnerne i
prosjektet vil være opptatt av interaksjon med publikum.

Selv om Lynne Spears – mor
til skandaleombruste Britney
og Jamie Lynn – vet hva hun
vet i dag, ville hun fremdeles
latt døtrene prøve seg på å
slå gjennom og bli stjerner.

– Kunstverden er i endring, med nye uttrykk og former. Kunst i det offentlige rom
oppsøker menneskene og ikke omvendt. Derfor vil vi vise folk at kunst kan være alt
mulig, fra video og lyssetting til kropp og identitet, sier Karlowicz.

– Næringslivet burde støtte

Fryktet for livet til Natalie Cole

"Migrasjon" har mottat støtte fra Kulturrådet, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg
kommune og Kaldnes Byutvikling

Kirsten Dunst lærte mye

– Det var ikke et vanskelig valg å støtte opp om.prosjektet. Det skaper mer liv på
gateplan og det trenger vi. Jeg vil oppfordre næringslivet i byen til å støtte opp om
slike prosjekt, da får vi en mer levende by, sier Bjørn Even Sørhaug, markedssjef i
Kaldnes Byutvikling.

Britney Spears' aner er kartlagt

Hathaway var i sjokk

+ Flere bilder

Bildeserier

Internasjonalt
Karlowicz forteller at Vestfold-kunsten er i stadig endring. Blant annet har mange av
kunstnere i fylket internasjonal bakgrunn, noe som påvirker deres uttrykksmåter.
– Kunstsenteret samarbeider allerede med flere aktører for å bygge et internasjonalt
nettverk for utveksling av kunstnere og prosjekter, sier Almås
Når "Migrasjon" starter i oktober, vil det først være en uke med workshop
for alle deltakerne. Dørene til Støperiet holdes da åpne for publikum som
vil se hvordan kunstnerne arbeider.

» Heimlys bikini-shoot (13 bilder)
+ Flere filmer

Noen av tankene bak prosjektet er ifølge initiativtakerne å profilere Støperiet som den
fremtidige møteplassen for kunstopplevelser i Vestfold.
Publisert fredag 11. juli 2008 kl. 07:00.

Kommentarer (2)

synd !
Skrevet av: jason pierce, 11-07-2008 10:34:31
Da var mulighetene for at støperiet skulle bli en konsertscene i tønsberg over. Flott
med lokal kunst, men har ikke tønsberg nok halvgode gallerier fra før.
Hadde håpet i det lengste at skeiv lugg og papegøyer i øret ikke skulle inn på
støperiet.
R.I.P
Svar på kommentar | Varsle

Show i øl drikking/narko

Peniser og dronning Sonja
Kultur på tv/radio
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Skrevet av: Zombi, 11-08-2008 10:41:34
Det er en lidelse å bo på Kaldnes allerede med alt støyen fra brygga gjennom hele
natten året rundt. Godt at alt annet "kultur" ikke går så bra. Lei av søppel og fylle
folk.
Beireist Zombi

Web kamera
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Si din mening!
Artikkelen er i dag åpen for kommentering mellom kl 8:00 og 22:00.
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