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Projekt för uppbyggnad av forum för samtal, diskussioner,
konstvisningar och nätverksbyggande
Galleri Syster ansöker från kulturnämnden om 40 000 kr för ett pilotprojekt
under 2008 där uppbyggnad av ett forum för samtal och möten är lika viktig
som utställningsverksamhet.
Galleri Syster har under ett års tid drivits som en del i den feministiska
kulturföreningen Syster. Galleri Syster är ett konstnärsdrivet galleri inriktat på
samtidskonst. De som driver galleriet är etablerade konstnärer i Norrbotten.
Konstscenen idag både i Sverige och i världen är mycket spännande, ung och
levande. På de stora konstbiennalerna bryts nu dominansen av den vita,
välutbildade medelklassens konstnärer och hela världen tar plats på scen.
Samtidigt är konst en sådan form av kultur som man endast kan ta till sig i
direktkontakt med verket vilket innebär resekostnader för intresserade i
periferin.
Galleri Syster vill bidra till att föra samtidskonsten närmare och därigenom
vidga konstscenen i Norrbotten. Galleri Syster vill bygga upp en konstscen i
Luleå som knyter de lokala konstnärerna och den lokala publiken närmare
den nationella och internationella samtidskonsten. De fokuserar på att vara
mötesplats och ett forum för samtal och debatt. De vill skapa en konstkultur
som tilltalar unga vuxna och därmed locka fler att stanna kvar i Luleå eller
flytta tillbaka efter en konstnärlig högskoleutbildning.
Konstnärsmöten 2008
2008-01 Klas Hällerstrand/avgångsutställningen från Umeå konsthögskola
2008-03 Karin Gradin/Debututställning-vem skapar bilden av Norrbotten?
2008-05 Emma-Lina Ericsson/plattform Umeå, elev vid konsthögskolan
2008 Höst/Leif Holmstrand/Textil-främlingsskap, sexualitet och tvivel
2008 Vinter/Fia-Stina Sandlund/Undersökande konstnär
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Galleri Syster för samarbetssamtal med Galleri Verkligheten i Umeå, Galleri
Rostrum i Malmö och Skellefteå konsthall. Samtal skall också föras med
Candyland, ID:I, Ak 28 i Stockholm och Galleri 54 i Göteborg.
Budget
Intäkter
Försäljningsintäkter
Kronan
Kulturförvaltningen
NLL
Övriga bidrag
Sponsorer
SUMMA

12 400 kr
6 000 kr
40 000 kr
15 000 kr
40 000 kr
10 000 kr
123 400 kr

Kostnader
Hyror
Inköp/vernissage
Produktion/galleri
Marknadsföring
Resor/frakt
Arvoden/föreläsning
Adm.
Studieresa
SUMMA

8 000 kr
5 400 kr
10 000 kr
39 800 kr
21 000 kr
14 000 kr
10 200 kr
15 000 kr
123 400 kr

Kultursekreterarens förslag:
Det är viktigt att konstscenen i Luleå kan erbjuda många alternativ därför
föreslår kultursekreteraren, kulturnämnden att bifaller ansökan med 4 000
kr/föreläsning, maximalt 16 000 kr för 4 föreläsningar.
Arbetsutskottets förslag till beslut: enligt kultursekreterarens förslag.
__________
Kulturnämndens beslut
- Det är viktigt att konstscenen i Luleå kan erbjuda många alternativ därför
föreslår kultursekreteraren, kulturnämnden att bifaller ansökan med 4 000
kr/föreläsning, maximalt 16 000 kr för 4 föreläsningar.
_________
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