
Land art - en publik konstform
Om förberedelserna inför en utställning 2017 efter Kattegattsleden.

PROJEKT 2017
Med konstnärliga temporära gestaltningar i landskapet uppmärksammas konsten och 
landskapen som en del av våra offentliga rum. Landskapen får tala via konstnärernas 
verk. Projektet har ett värde för medborgare, skapande skola och turism.
 

SEMINARIUM
Land Art - En publik konstform

Datum: Tisdagen 15 Nov 2016
Tid:  13.00-16.00
Plats:  Stadsbiblioteket, Halmstad

Anmälan: kc-vast@konstnarscentrum.org (kostnadsfritt)

PROGRAM

13.00 - 13.10  Registrering och Kaffe
13.10 - 13.30  Mats Nordlund ordf. i KC väst om bakgrund och tidigare   
   projekt
13.30 - 13.50  Robert Hais vice ordf i KC väst om kommande projekt
13.50 - 14.00  Kaffepaus
14.00 - 14.15  Video Bottna Land Art 2011
14.15 - 14.45  Mats Nordlund och Robert Hais Samarbeten mellan land art- 
   projekt, kommuner och andra institutioner.
14.45 - 15.40  Video “Att se med andras ögon” från en guidad vandring  
   i Bottna Landart-utställningen 2011 med bl.a. Västarvet, 
   konstnärer och repr. från kommuner 
15.40 - 16.00  Frågor och diskussion

[X]SITES



Land art - en publik konstform
Om förberedelserna inför en utställning 2017 efter Sjuhäradsleden.

PROJEKT 2017
Med konstnärliga temporära gestaltningar i landskapet uppmärksammas konsten och 
landskapen som en del av våra offentliga rum. Landskapen får tala via konstnärernas 
verk.Projektet har ett värde för medborgare, skapande skola och turism.
 

SEMINARIUM
Land Art - En publik konstform

Datum: Fredag 21 Okt 2016
Tid:  09.00-12.00
Plats:  Folketshus, Ulricehamn

Anmälan: kc-vast@konstnarscentrum.org (kostnadsfritt)

PROGRAM

09.00 - 9.10  Registrering och Kaffe
09.10 - 9.30  Mats Nordlund ordf. i KC väst om bakgrund och tidigare   
   projekt
9.30 - 9.50  Robert Hais vice ordf i KC väst om kommande projekt
9.50 - 10.00  Kaffepaus
10.00 - 10.30  Video “Att se med andras ögon” från en guidad vandring  
   i Bottna Landart-utställningen 2011 med bl.a. Västarvet, 
   konstnärer och repr. från kommuner
10.30 - 11.30  Catharina Göransson konstnär och projektledare om 
   samarbeten mellan land art-projekt, kommuner och andra  
   institutioner.
11.30 - 12.00  Frågor och diskussion
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