Göteborgs konstliv bjuder in till en vecka med specialutformade program, visningar, vernissager
och mängder av utställningar! Du hittar mer information på gibca.se under ♥.
Tisdag 15 oktober- Söndag 20 oktober

3:e våningen: : Between the Gates - Andreas R. Andersson
3:e våningen håller öppet hela veckan. Verket är en installation
byggd av kravallhinder, vägspärrar och dylikt material som används
för att skapa barriärer och blockader.
Lars Dyrendom: Time in Stream
I vattnet vid Eriksbergstorget har det placerats ett antal historiska
fotografier från Sjöfartsmuseets arkiv. De berör Göteborg som
sjöfarts- och industristad, och den centrala positionen som nyckel
för frakt in och ut ur Norden - men också de liv och drömmar och
den längtan som strömmen har fört med sig mot världen på andra
sidan havet.
Världskulturmuseet: Secret Love–visning
Secret Love är en samtidskonstutställning om tabubelagd kärlek
i Kina. Se över 150 verk av 28 konstnärer som på olika sätt ger
visuella uttryck för ämnen som identitet, sexualitet och normer.
Under Love the Arts!-veckan har vi visningar av Secret Love tis-sön
kl 13.00 och 15.00 och på onsdag kväll klockan 18.00. Missa inte
världens första samtidskonstutställning på det här temat!
Öppettider: tisdag-söndag 13.00 & 15.00, onsdag 18.00

Tisdag 15 oktober

18.00-19:30 Galleri Box:
Konstnärssamtal med Amanda Herman och Saad Mulhadin
Amanda Herman och Saad Mulhadin samtalar om sitt djupgående
samarbete under flera år och sin unika process i skapandet av
filmen The Making of Talzar. De kommer diskutera projektets
många lager, hur man får en persons fantasi att komma till liv och
uppmärksamma de enorma geopolitiska konsekvenser krig och
tvingad migration leder till. Varmt välkomna att delta i samtalet och
smaka på traditionell Irakiskt plockmat. Samtalet hålls på engelska.

Onsdag 16 oktober

16.00-19.00 Art Crime. Legally on the Edge. A Forensic Exhibition
Gå och se en av GIBCAs biennalutställningar helt gratis under en
kväll! Start vid Kajskjul 207.
17.00 Sjöfartsmuseet Akvariet: Utställning
I havsgruvorna - sjömannen som blev konstnär
Torsten Billmans verk skildrar ett samhälle i förändring. Politiska
omvälvningar, krig och förändrade arbetsvillkor. Utifrån hans bildvärld lyfter vi frågor kring identitet och maskulinitet. En utställning
om att längta ut i världen, våga gå sin egen väg och bryta mot
förväntningar och krav. Visning - Vem var Torsten Billman? ons
16/10 kl 17 samt fre 18/10 kl 14. Utifrån utställningen I havsgruvorna
lyfter vi hans engagemang i samhällsfrågor och politik. ca 45 min

17.00 Göteborgs Stadsmuseum: Specialvisning
“Det artar sig på museet”
Under Göteborgs konstbiennal visar Göteborgs stadsmuseum ett
axplock av sina konstverk. Allt från stenålderornamentik till
nationalromantiska väggmålningar och samtida fotokonst. Följ med
på en vandring genom museets salar med konsten i fokus.
17.00-20.00 UNIART galleri: Vernissage
Play - femton fotografier femton fotografer
Hur blir det om femton fotografer får ställa ut var sin bild där de
tolkar ordet “Play” helt fritt? Kom och se själv. Resultatet visas på
UNIART galleri under tio dagar. Öppettider: tors 17 okt: 12-18, fre18
okt: 12-16, lör 19 okt: 11-15, sön 20 okt: 11-14, tis 22 okt 12-16, ons 23
okt: 12-18, tors 24 okt 12-18, fre 25 okt: 12-16, lör 26 okt: 11-14.

Torsdag 17 oktober

10.30 Röhsska museet: Design, mode och konsthantverk i Göteborg - Röhsska museet guidar per cykel.
Vi ger oss ut på stadens gator för att ta reda på vad som sker
inom museets ämnesområden just nu! Vi tittar på arkitektur- och
designkvarter och spännande modedesigners och konsthantverkare. Cykelguidningen varar i ca 90 min. Vi kommer att cykla i lugnt
tempo och göra flera stopp på vägen. Ingen föranmälan, alla är
välkomna! Medtag egen cykel. Startpunkt och slutpunkt är Röhsska
museet, Vasagatan 37.
18.00 Galleri Box & Iaspis: Informationskväll om stipendier och
bidrag, ateljéstipendium och internationellt kulturutbyte
Välkommen till en allmän genomgång av de olika stipendier
och bidrag som du som bild- och formkonstnär kan söka hos
Konstnärsnämnden samt information om Iaspis-programmet.
Konstnärsnämndens handläggare Louise Dahlgren och Iaspis projektsamordnare Jonatan Habib Engqvist informerar om
verksamheten och svarar på frågor. Anmäl ditt deltagande genom
länken: ttps://response.easyresearch.se/s.asp?WID=927652&Pwd=31112713

Fredag 18 oktober

12.45 Rättbuss och GIBCA – Biennalturer!
Åk runt mellan de olika arenorna i årets upplaga av
Göteborgs Internationella Konstbiennal i Rättbuss – en väldigt
social buss med möjlighet till samtal, musik och skratt! Start vid
Götaplatsen kl 12.45. För mer info, besök gibca.se
13.00 Röhsska museet - Pensionärshappening: Galleribesök
Konsthantverksvärlden sträcker sig långt utanför museets väggar.
Tillsammans besöker vi idag två av Göteborgs konsthantverksgallerier. Vi börjar kl 13.15 på galleri Sintra för att sedan förflytta oss ett
stenkast bort, till Two little birds. På båda gallerierna träffar vi representanter för verksamheten och tittar på den aktuella utställningen. Obs! Kaffe ingår ej denna gång, men kan köpas på plats.

14.00 Sjöfartsmuseet Akvariet: Utställning
I havsgruvorna - sjömannen som blev konstnär
Torsten Billmans verk skildrar ett samhälle i förändring. Politiska
omvälvningar, krig och förändrade arbetsvillkor. Utifrån hans bildvärld lyfter vi frågor kring identitet och maskulinitet. En utställning
om att längta ut i världen, våga gå sin egen värld och bryta mot
förväntningar och krav. Visning - Vem var Torsten Billman? ons
16/10 kl 17 samt fre 18/10 kl 14. Utifrån utställningen I havsgruvorna
lyfter vi hans engagemang i samhällsfrågor och politik. ca 45 min
17.00-18.00 Sjöfartsmuseet Akvariet - Invigning av Älvtennis
Älvtennis en virtuell tennismatch över älven. Syftet är att knyta
samman älvstränderna och återupptäcka vattnet i staden. På var
sin sida älvstranden står spelstationer redo för älvtennis. Tryck på
knappen och skicka iväg ljusbollen över älven och hoppas att den
kommer i retur. Ett samarbete mellan Hidden Interaktion och Sjöfartsmuseet Akvariet. Visas 18 oktober - 15 december 2013. Samling
vid Sjöfartsmuseet Akvariets entré.
18.00-21.00 Galleri 54: Vernissage Karin Lindh & Katarina Elvén
Karin Lindh och Katarina Elvén har i en serie arbeten tagit utgångspunkt i samtidens konsumtionskultur. Dess
funktion, estetik och historia, dess släktskap till konsten och
religionen. I utställningen på Galleri 54 arbetar de vidare med
frågeställningar kring produktionen, presentationen och representationen av objektet.
18.00-22.00 Vita Rosen: Vernissage
Henning Hamilton & Jim Thorell
Galleri Vita Rosen startades i mars 2011 som en reaktion på Göteborgs dåvarande konstklimat. Galleriet syftar till att vara en dynamisk scen för innovativ samtidskonst. Som del av GIBCA Extended
agerar Vita Rosen som en biennalspaviljong och presenterar (Le
Pavillon Blanc) ett program bestående av fyra duoutställningar.
Under Love the Arts! är det vernissage för en av dem: Henning
Hamilton & Jim Thorell

Lördag 19 oktober

12.00 Rättbuss och GIBCA – Biennalturer!
Åk runt mellan de olika arenorna i årets upplaga av Göteborgs
Internationella Konstbiennal i Rättbuss – en väldigt social buss
med möjlighet till samtal, musik och skratt! Start vid Götaplatsen kl
12.45, för mer info., besök gibca.se
12.00 Sofia Breimo - I Hike
Sofia Breimo bjuder in till det naturnära performanceverket I Hike.
Verket spelar i gränslandet mellan friluftsliv, live art, civilisation och
vildmark. Med ekofilosofisk grund undersöks människans förhållningssätt till naturupplevelse, friluftsliv och omgivning. Samling vid
ingången till Röda Sten Konsthall.

13.00 Göteborgs Konsthall: Anar-Krew: An Anti Archives
Öppen visning biennalutställningen Anar-Krew: An Anti Archives.
Göteborg Carnival on Record på Göteborgs Konsthall.
16.00 Röda Sten Konsthall: The Politics of Play
Öppen visning av biennalutställningen The Politics of Play på Röda
Sten Konsthall.
22.00-03.00 Biennalklubb: Love the Arts!
Se utställningen The Politics of Play på Röda Sten Konsthall samtidigt som du går på klubb. I samarbete med Röda Sten Restaurang.
Lördag 19 oktober kl 22-03, utställningen är öppen kl 22-00.

Söndag 20 oktober

11.30 Göteborgs Konstmuseum: Höra & Göra
Tema: skulptur. Vi bjuder på materialkostnad!
Vi hör på varandras tankar om utvalda konstverk och gör sedan
någonting eget i Studion. Rekommenderad ålder från 5 år. Vuxna är
välkomna att delta i mån av plats och betalar entré till museet/utställningen. Begränsat antal platser. Biljetter från kl 11 samma dag.
12.00 Sofia Breimo - I Hike
Sofia Breimo bjuder in till det naturnära performanceverket I Hike.
Verket spelar i gränslandet mellan friluftsliv, live art, civilisation och
vildmark. Med ekofilosofisk grund undersöks människans förhållningssätt till naturupplevelse, friluftsliv och omgivning. Samling vid
ingången till Röda Sten Konsthall.
12.00 Walk & Talk med konstbiennalen!
Ta en promenad genom staden och upplev alla möjliga delar av
GIBCA 2013 – våra huvudarenor och deltagande arenor i GIBCA
Extended! Ta med stavar, barnvagnar och kläder efter väder! Start
på Röda Sten Konsthall
13.00-16.00 Göteborgs Stadsmuseum: Familjesöndag
Teater Tistel bjuder på barnteatern Tussilago
Följ med på ett spännande äventyr med älvan Tussilago och hennes
vänner. Föreställningar klockan 13.00 och 14.30. Vi pysslar med
barnen efter varje föreställning. Välkomna!
Love the Arts! är ett samarbete mellan GIBCA och
3:e våningen, Galleri 54, Galleri Box, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs Stadsmuseum, Lars Dyrendom,
Maya Lundin, RättBuss, Röda Sten Konsthall, Röhsska museet,
Sjöfartsmuseet Akvariet, Sofia Breimo, Two Little Birds, UNIART
galleri Vita Rosen och Världskulturmuseet.

Läs mer om vad som händer och få mer information på
gibca.se under ♥! #lovethearts

13.00 UNIART galleri: Love the Arts - Konstföreläsningar
Hur skapas stämningar i konsten?
Med hjälp av motiv, teknik och färger uttrycks känslor i konsten. Vi
ser på olika typer av bildkonst och formspråk för att utforska hur
stämningar skapas och känslor sätts i svall hos betraktaren. Jenny
Forsgren, konstpedagog på Röhsska Museet och Göteborgs Konstmuseum, föreläser. Jenny driver även egna företaget Konstpedagogen Jenny Forsgren.
13.45-14.15 UNIART galleri: Love the Arts - Konstföreläsningar
Fotoboken som konstobjekt
Johan Brink är copywriter till yrket och skriver bland annat för
Fotografiska i Stockholm. Han samlar på fotoböcker och sedan
femton år har han byggt upp en samling på närmare 1 500 stycken
tillsammans med en hel del fotografier som hänger på väggarna.
Han skriver om fotoböcker på fotografibloggen.se/Johan- Brink
och håller emellanåt föreläsningar i just detta ämne. Johan är också
styrelsemedlem i Hasselblad Centers Vänner sedan sex år. Han
kommer att berätta om trender inom fotoböcker och vad Hasselbladstiftelsen döljer i sina gömmor på Götaplatsen.

www.gibca.se
Röda Sten Konsthall är huvudman för GIBCA

