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.: Memories of the North :.
Rethinking Souvenirs and Cultural Identity

11. april - 18. mai 2008

S12 er et 
kunstner-
drevet 
galleri, 
fellesverksted 
og kompetanse- 
senter for 
glass og 
keramikk. 
Vi ønsker å 
legge vekt på 
tverrfaglig 
samarbeid 
mellom ulike 
kunstformer 
og åpne opp 
for eksperi-
mentelle 
uttrykk.

S12 er 
støttet av 
Norsk 
Kulturråd, 
Pallas 
Eiendom AS, 
Sparebanken 
Vest, 
Norske Kunst-
håndverkere, 
Hordaland 
Fylkes-
kommune 
og Bergen 
Kommune.

Utstillingen er 
støttet av:

S12 galleri og verksted, SKOSTREDET 12, N-5017 BERGEN - Norway - Tlf. + 47 55 31 53 10 
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S-U-B - Sissi Westerberg, Ulf Samuelsson og Benjamin Slotterøy 
(SE), Temp - Anne Thomassen, Ruth Moen, Ann-Helen Mydland 
og Heidi Bjørgan (NO) Eva Brownies - Karoliina Taipale og Eliza 
Karmasalo, (FI) C.S.C.A.A. - Eemil Karila og Kalle Lampela (FI) 
RACA - Pulsk Ravn og Johan Carlsson (DK), Nils Viga Hausken 
(NO), Lotte of Norway Lotte Slotterøy (NO), Daniel Peltz (US) 

m e d

h u s k
p o r t o !

S12 vil i perioden 11. april - 18. mai være base for det som 
skal skje av performance, workshop og utstillinger for 
kunstnergruppene og prosjektet deres. I en kort periode vil 
du bl.a finne en kreativ flaggparade i Skostredet.

Sokkeinnsamling! Benjamin Slotterøy samler inn gamle 
strikkede sokker til sin sokkeskulptur. Stor som liten, bli med 
– gi dine sokker til S12!

Følg med i avisen eller på vår web-side www.s12.no for
program og tidspunkt!

Velkommen til åpning fredag 11. april kl. 19.00!

Hilsen 
S12 Galleri og verksted

Navn:.........................................................................

Alder:.........................................................................

Adr.............................................................................

Postnr...............  Poststed: ..........................................

OBS! Vi samler inn bidragene fra skolene torsdag 10.april. Andre 
oppfordres til å sende inn eller levere helt frem til 15.april. Takk!

Til:

S12 Galleri og verksted
Skostredet 12
5017 Bergen

#Klipp ut- send inn!

S-U-B inviterer deg til å medvirke i det nordiske 
research prosjektet ”Mitt flagg” 
Hvordan skulle ditt personlige norske flagg se ut? 
Vennligst tegn på kortets framside, fyll i informasjonen 
nedenfor og send, eller lever, ditt bidrag til Galleri S12. 
Ditt bidrag kommer til å transformeres til et riktig flagg og bli 
en del av utstillingen Memories of the North.

INVITASJON



#Tegn ditt personlige norske flagg - klipp ut - send inn!

.: Memories of the North :.

Rethinking Souvenirs and Cultural Identity

11. april - 18. mai 2008 Hva er dette?
Memories of the North is an exhibition of 
ongoing investigations into the theme of 
Nordic cultural identity, souvenirs and nation 
branding. 

How well do our existing national symbols 
and cultural icons, represent our diverse 
contemporary societies?  What does it 
mean to travel and what is a souvenir?  
How can we craft alternatives to those 
currently offered by the travel and souvenir 
industries?  The project is a long term 
investigation of these questions, that 
continues as the exhibition travels to new 
venues in the Nordic countries.

The participating artists have chosen to 
explore these issues by inviting the public 
to workshops, participatory interventions, 
performances and an exhibition that displays 
the results of these engagements. 

The Swedish artist group S-U-B is the initiator 
of the project that so far involves five artist 
groups and three individual artists. The 
project continues to grow as the participants 
engage other artists and local communities 
along the way.

Memories of the North er en utstilling som viser resultatet av en 
pågående undersøkelse rundt temaet nordisk identitet, suvenir og 
”nation branding”.

Hvor godt representerer de tradisjonelle, nasjonale symbolene og 
kulturelle ikonene vårt moderne flerkulturelle samfunn? Hva betyr 
det å reise og hva er en suvenir? Hvordan kan vi skape alternativ til 
det som i dag tilbys av turist- og suvenirindustrien? Prosjektet er en 
langsiktig undersøkelse som vil fortsette i og med at utstillingen reiser 
videre til nye plasser i de nordiske landene.

De medvirkende kunstnerne har valgt å utforske disse spørsmålene 
gjennom å invitere inn publikum til workshops, intervensjoner og 
performance samt en utstilling som er et resultat av disse.

Den svenske kunstnergruppen S-U-B er initiativtaker til prosjektet som 
til nå involverer fem nordiske grupper og tre individuelle kunstnere. 
Prosjektet fortsetter å vokse ettersom de medvirkende inviterer andre 
kunstnere og lokale deltakere med underveis. 

Nå er det din tur – tar du imot utfordringen?


