PUBLIC(6)
VTST presenterar

Re-memorizing public space

Den 19e maj 2022, 09:00 – 15:30 Hallands Konstmuseum, Halmstad
PUBLIC(x) är en seminarieserie om konst i offentliga rum. Nästa seminarie, PUBLIC(6), fokuserar på
konstens förmåga att skapa gemensamma upplevelser och minnen i den offentliga miljön - för att återuppbygga känslan av sammanhang och samhälle, behöver vi gemensamma erfarenheter, gemensamma minnen.

SEMINARIET

PUBLIC(x) är en plats för samtal och inspiration. Denna gång har vi bjudit in talare som på ett eller
annat sätt utforskar minnets funktion i konsten och staden.

“Det är först när du börjar förlora dina minnen, även om det bara är små bitar, som du
inser att minnet är det som skapar vårt liv. Liv utan minne är inget liv alls […] Våra minnen är vår kontext, vår anledning, vår känsla, till och med vår handling. Utan det är vi
ingenting.” Luis Buñuel (ESP), Filmregissör (1900 - 1983)

TALARNA

Violante Torres (IT) forskar i kopplingen mellan stad, kultur och minnen vid Université de Lausanne.
Antoine Pickels (BE) har under decennier presenterat interventionalistisk och deltagande konst på
Bryssels gator.
Rita Marcalo (IRL) är konstnärlig ledare för Instant Dissidence* som använder sig av publikens och
platsens minnen när de skapar koreografiska verk i det offentliga rummet.
Maylis Arrabit (ESP) ör konstnärlig ledare för Proyecto Collectivo HQPC* som skapar verk i skarven
mellan konventionella och icke-konvetionella fysiska förmågor.
Johan Dahnberg (SE) från Hallands konstmuseum kommer att ge oss en introduktion till museet.
Jens Frimann-Hansen (DK) från Passage Festival kommer att presentera de kommande veckornas
EU-finansierade föreställningar i Halmstad och Helsingör, samt konferensen Nordic Street (Helsingborg, Juni) och varför dessa attraherat särskilda stöd.

ANMÄLAN

Anmälan sker som vanligt till contact.streetperformance@gmail.com.
Kostnaden för heldagen är denna gång 650kr, då ingår Lunch och hela dagens fika. Meddela oss om ni
har matpreferenser.
Restriktioner: Enligt dagens restriktioner och prognosen för våren bör vi inte stöta på några problem.

Välkomna till en spännande, provocerande, charmerande,
bildande och intressant dag 19e maj i Halmstad. Anmäl dig idag.
Väl mött!

Ulf Andersson (mail) och Ludvig Duregård (mail)
VTST (arrangör av Internationella Gatuteaterfestivalen & PUBLIC(x))
*Spelar i Halmstad 4/6, **Spelar i Halmstad 11/6

