S12 inviterer til

.: Memories of the North :.
Rethinking Souvenirs and Cultural Identity
11. april - 18. mai 2008
med
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)
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S12 er et
kunstnerdrevet
galleri,
fellesverksted
og kompetansesenter for
glass og
keramikk.
Vi ønsker å
legge vekt på
tverrfaglig
samarbeid
mellom ulike
kunstformer
og åpne opp
for eksperimentelle
uttrykk.
S12 er
støttet av
Norsk
Kulturråd,
Pallas
Eiendom AS,
Sparebanken
Vest,
Norske Kunsthåndverkere,
Hordaland
Fylkeskommune
og Bergen
Kommune.
Utstillingen er
støttet av:

INVITASJON
Velkommen til åpning i S12
fredag 11. april kl. 19.00!
Memories of the North
er et nordisk kunstprosjekt som teller fem kunstnergrupper
fra Sverige, Danmark, Finland og Norge samt tre
individuelle kunstnere som skal utforske, diskutere og
materialisere begrepet souvenir og vår kulturelle identitet
gjennom utstilling, intervensjon, workshop og performance.
• Tegn ditt personlige norske flagg!
Kom til galleriet og skap ditt bidrag.
• Sokkeinnsamling! Benjamin Slotterøy samler inn gamle
strikkede sokker til sin sokkeskulptur. Stor som liten, bli med
– gi dine sokker til S12!
S12 vil i perioden 11. april - 18. mai være et utstillingssted
og en base for det som skal skje av performance, workshop
og utstillinger for disse kunstnergruppene og prosjektet deres.
I en kort periode vil du bl.a finne en kreativ flaggparade i
Skostredet. Andre steder vil være Vågen, Fløyen, Skostredet
12 og Østre Skostredet 5.
Følg med i avisen og på vår web-side www.s12.no for
program og tidspunkt!
Etter åpning i S12 går turen videre til Østre
Skostredet 5 med en videre presentasjon av
programmet. Velkommen!
Hilsen
S12 Galleri og verksted

