(X)sites 2018
(X)sites = ett konstprojekt med platsspecifika konstinstallationer längs cykellederna Kattegattsleden och Sjuhäradsrundan. Platsspecifik konst betyder konstverk som görs för en speciell plats. Varje konstnär har en plats
var att utgå från i sitt verk. “X” i (X)sites står för det vi inte vet och vill undersöka, “sites” står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet, från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med
konsten och landskapen. Utställningen och konstverken sätter fokus på landskapen som en del av vår offentliga miljö.
19 internationella, nationella och regionala konstnärer står för konstverken.
12 konstnärer ställer ut längs Kattegattleden: Roger Rigorth Ger, Ola Nilsson SWE i Ängelholm, Annelie Nilsson SWE, Ingrid Ogenstedt ISL/SWE i Höganäs, Muhammad Ali SYR , Ryszard Litwiniuk PL i Helsingborg ,
Anna Örtemo SWE, Mariano Leon Peru , Aski Dahl SWE , i Halmstad, Åsa Frankenberg SWE, Anna Smillidotter SWE, Roy Staab USA , i Falkenberg.
7 konstnärer ställer ut i Sjuhärads i VGR; Emille de Blance SWE, Joel Danielsson SWE i Ulricehamn, Sofia Sundberg SWE, och Johan Tirén SWE, i Tranemo, Jette Mellgren DK , Martinka Bobrikova SK & Oscar de Carmen
ESP i Svenljunga.
För-vernissage med digitala presentationer av alla konstnärer sker på Kulturhuset i Halmstad, torsdag den 28:e juni kl.13.00. Vernissag för (X)sites Kattegattsleden blir 29 juni Vernissag för Sjuhäradsrundan blir 30 juni
Utställningsperiod Kattegattleden: 29 juni - 7 oktober Sjuhäradsrundan: 30 juni - 7 oktober
I samband med utställningen kommer det att arrangeras “Forum”, events i form av happenings, performances, visningar och workshops. Mer detaljerad om detta info kommer inom kort.
Angivna siffror på kartan är “Latitude and Longitude” sökbara koordinater på google. För mer info se: landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites-kattegattleden-2018, och landart.se/index.php/LandartProjekt/xsites-sjuhaeradsrundan-2018

(X)sites görs med stöd av: Postkodlotteriets kulturstiftelse, Kulturrådet, VG-regionen, Boråsregionen, Region Halland Kultur, kommunerna Ängelholm, Helsingborg, Höganäs,
Halmstad, Falkenberg, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn.
Övriga samarbetspartners är; Konstitutet, KC syd, Kulturlandskapet, Isildur Bane, Ljudkonst i 7härads, Begreppsverkstan, Kulturmiljö Halland och Kulla Gunnarstorp
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