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Konstnärsgruppen Kilen med ansökan om bidrag till
internationell utställningsserie
Ärendebeskrivning
Under några år har Konstnärsgruppen Kilen samarbetat med Konsthallen i
Luleå och visat ett antal konstbiennaler. Den första var redan 1991 och den
senaste LAB 09. Utställningarna har alla hållit hög klass och många
internationellt kända konstnärer har deltagit. Genom konstbiennalerna har ett
brett kontaktnät byggts upp som de i detta projekt nu har nytta av.
Kilen vill nu satsa på ett internationellt projekt genom att till år 1 (2010-2011)
bjuda in 5 konstnärer från Japan. Projektet skall pågå i 5 år och bjuda på konst
från 5 kontinenter. Varje år, en kontinent, ett land, 5 konstnärer, i 5 år.
Konstnärerna kommer att få hela Konsthallen till sitt förfogande. Att visa
utställningen ”5 kontinenter i Luleå” är ett sätt också för Konsthallen att
utveckla sin internationella verksamhet.
De tilltalade japanska konstnärer, 3 män och 2 kvinnor är: Kazuhiro Koga,
Takako Takeuchi, Tsuyoshi Tominaga, Kumpei Miyata och Kyoko Miwa.
Konstnärerna behöver vara i Luleå någon vecka innan vernissagen för att
jobba fram verken. Dessutom vill de avsätta tid för att visa konstnärerna
Luleås och Norrbottens kulturliv. Detta gör förhoppningsvis att Luleå kan
skicka tillbaka dem som ambassadörer för vår del av världen.
Utställningen är planerad till 13 dec 2010 – 11 jan 2011.
År 2, dvs. år 2012/2013 blir kontinenten, Sydamerika och landet Brasilien.
Målet är att:
Genom konsten skapa förståelse för andra kulturer
Visa samtidskonst från andra delar av världen
Göra Konsthallen i Luleå till en internationell konstscen
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BUDGET
Kostnader
Resor för 5 konstnärer, Fukuoka-Luleå
Logi 23 dagar
Mat 200 kr/dag
Material
Marknadsföring
Vernissagekostnad
SUMMA

60 000 kr
42 000 kr
21 000 kr
60 000 kr
62 000 kr
5 000 kr
250 00 000 kr

Intäkter
Fukuoka lokal finansiering
Konsthallen
Kulturnämnden
Statens kulturråd
Japanstiftelsen
Sasakawa foundation
IASPIS
NLL
SUMMA

25 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
40 000 kr
25 000 kr
250 000 kr

Kulturförvaltningens förslag till beslut
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att
- tillstyrka 20 000 kr för konstprojektet ”5 kontinenter i Luleå” år 2010/2011
under förutsättning att genomförandet och finansieringen kommer att följa
projektbeskrivningen.
Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden
- enligt kulturförvaltningens förslag.
__________
Kulturnämndens beslut
- tillstyrka 20 000 kr för konstprojektet ”5 kontinenter i Luleå” år 2010/2011
under förutsättning att genomförandet och finansieringen kommer att följa
projektbeskrivningen.
_________
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