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MELD DEG PÅ HER
Ved spørsmål kontakt
Svein Helge Treimo
svetre@ostfoldfk.no
Samarbeid mellom Østfold fylkes
kommune og Punkt Ø – Galleri F15
og Momentum og NOKU Østfold

ulturkonferansen 2019 i Østfold arrangeres av Østfold
fylkeskommune i samarbeid med Galleri F15 og
Momentum og Norsk Kulturforum Østfold. Søkelyset
settes på kunsten, kunstpolitikken og regionreformen.
Østfold blir som følge av den nye regionreformen en
del av Viken fylkeskommune fra 2020.
Visjonen er at «Viken viser vei» også på det visuelle kunstfeltet.
Med et stort mangfold av kunstinstitusjoner, og nærmere en
fjerdedel av landets innbyggere, blir Viken fylkeskommune en
viktig premissleverandør for kunsten. Til gjengjeld står et rikt,
mangfoldig og vitalt kunstmiljø i Viken klare til å utfordre og
bidra i samfunnsutviklingen.
Under konferansen setter kunstinstitusjonene på det visuelle
feltet stevne, og vil dele sine perspektiver for kunstfeltet
i Viken. Her stilles framtidsscenarier og forventninger til
kunstinstitusjonene opp sammen med regionale føringer.
Konferansen ønsker å belyse og løfte fram grenseflaten mellom
kunst og samfunnsutvikling. Vi tar opp temaer knyttet til kunst,
kunstnere, kunstforvaltning og kunstformidling og hvordan disse
kan spille en rolle og finne sin plass i det nye storfylket Viken.
Målgruppen for konferansen er både kunstnere og
kunstinstitusjoner, kulturansatte, planleggere og
samfunnsutviklere i kommuner og fylkeskommuner,
kulturpolitikere, akademia, nasjonale aktører innenfor relevante
områder og nettverk.
Vi møtes i Momentum Kunsthall.
MOMENTUM10: THE EMOTIONAL EXHIBITION

PROGRAM
10.00 Leder i Østfold fylkeskommunes
komite for næring og kultur, Andreas
Lervik, og ordfører i Moss, Hanne
Tollerud, ønsker velkommen.
10.10 Presentasjon og framtids
scenarioer fra kulturinstitusjonene:
Moderator: fylkeskultursjef i Viken,
Jon Endre Røed Olsen
Key Note Speech: Kurator for
Momentum 10 – The Emotional
Exhibition, Marti Manen
Taletid er maks 10 min. pr. taler.
Talerne presenterer seg selv.
• Galleri F 15 og Momentum,
direktør Dag Aak Sveinar
• Høvikodden kunstsenter,
direktør Tone Hansen
• Vestfossen Kunstlaboratorium,
direktør Lars-Andreas Kristiansen
• Kunstsentrene i Viken
• Drammens Museum,
direktør Åsmund Thorkildsen
• Kistefoss museum, direktør Egil Eide
• Blaafarveværket, direktør Tone
Sinding Steinsvik

12.00 Lunsj. Momentum kunsthall
(-med god mulighet til å få sett noen
av kunstverkene der)
13.00 Nasjonale og/eller regionale
satsning på kunst?
Moderator: Dag Aak Sveinar, direktør
• Kulturens kraft- statlig kulturpolitikk
• Kulturtanken, leder for forskning og
utvikling, Ståle Stenslie
• Det større bildet, Utenriksdepartementets kulturseksjonen ved avdelingsdirektør Eiler Nils Fleischer
• «Visuell kunst i norsk forvaltning»
presentasjon av rapporten av Arne
Holm
14:30 Key Note Speech:
Olafur Eliasson
– Kunstens tilstedeværelse
14:50 Oppsummering ved fylkes
kultursjef i Østfold, Toril Mølmen
15.00 Slutt

