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PRESSMEDDELANDE
Konstprojekt (X)sites fortsätter med Forumprogrammet
(X)sites-konstupplevelser på cykelturen längs Kattegattleden och Sjuhäradsrundan.

(X)sites är ett konstprojekt med temporär offentlig konst längs Kattegattleden och Sjuhäradsrundan
arrangerat av Konstnärscentrum Väst. Under sommaren 2018 har konstnärer tagit plats i kommuner
längst Kattegattleden och Sjuhäradsrundan och skapat platsspecifika konstverk.
Platsspecifik konst innebär att konstnären tar landskapet i anspråk, där både konsten och platsen blir
konstverket. Konstnärerna har arbetat med sina konstvärk i landskap som följts därefter med vernissagen i juni samt utställning i juli, augusti, september till början av oktober.
X:et i (X)sites står för det vi inte vet, sites står för platser. Projektet präglas i alla dess delar av undersökandet; från konstnärernas arbete med platserna till publikens möte med konsten och landskapet.
Forumprogrammet är fortsättningen av konstprojektet (X)sites. Den skapar aktiv dialog mellan publiken, allmänheten, barn och unga med platsspecifik samtidskonst.
Forum syftar till att aktivt skapa möten om konsten. Den sätter fokus på landskapen och med det vår
offentliga miljö. Konsten tilltalar till publiken, genom konstnärliga förhållningssätt som öppnar upp
att betrakta våra livsmiljöer till nya perspektiv.
Under augusti och september månad kommer följande kulturelaheppenings i Halland:
FALKENBERG:
19:e augusti. Textilworkshop och samtal om Tillhörighet, Morups Tånge.
Textilkonstnären Mira BodIroza Lindh leder dialogen om tillhörighet och alla workshops deltagare får
ett transparent material där vi syr ned fria stygn/tekniker där allt är tillåtet inom ramen på väven.
Plats och tid: Morups Tånge, Glommen från kl. 11-13 och 14-16.
OBS! Ingen föranmälan, alla är varmt välkomna. Om det regnar kommer ny plats meddelas. Följ evenmanget via Xsites faceboksida.
21:e augusti. Utställning och lunchsamtal, Kuben Stadshuset.
Utställning om landarts konstprojektet (X)sites från den 8. augusti med lunchsamtal om processen och
konstverken den 21. augusti mellan kl. 12-13 med konstnären Anna Smillidotter och projektledare Mats
Nordlund.
OBS! Föranmälan för smörrebröden till sabina.gavrilovic@me.com
HALMSTAD:
Onsdagar 18:e juli, 15:e augusti och 19:e september. Konstpromenad (X)sites i Halmstad.
Samling vid Konsthallen Halmstad. Ingen föranmälan.
https://www.halmstad.se/upplevagora/konstochmuseer/konstkalendern/konstpromenadxsitesihalmstad.24696.html

8:e september, från kl 12:30 - 18. Skapande i relation Till Naturen workshop, Kulturhuset i Halmstad.
En eftermiddag tillsammans med konstnären Camilla Lukaszevic kommer idéer och inspiration till att
arbeta med landart i eget projekt eller bara förstå och uppleva andras landart-konstverk.
obs! Föranmälan till sabina.gavrilovic@me.com
22:e september, Kulturnatt, “Time of the performance”. Plats vid kranen i Hamnen och konstverket
“The Wheel”, Strandgatan i Halmstad.
Mystisk performans inspirerad av ritualer från gamla kulturer. Mer detaljer kommer på: www.landart.se
och
https://www.halmstad.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter/kulturnatt22sep2018.1186.html

”The Wheel” av Mariano Leon i Halmstad.

”Colored by the summer” av Anna Smillidotter
i Falkenberg.
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