9 konstnärer tar med dig på en svindlande resa till oväntade rum i Luleå
Under två veckor i slutet av november möts Luleåborna av konst på 4 olika platser i staden. Temat för utställningen är ”utvinning”. I spåren
av gruvdrift och ”data mining” för den dig ända in i de djupaste bergrummen och ut i universums mörker.
Välkommen till Brytningstider – extrakt ur en framtida historia som startar 15 november kl. 17.30 med öppet vernissage. Utställningen är
producerad av Statens konstråd.
Brytningstider är den avslutande delen i Statens konstråds serie Industrisamhälle i förändring som sedan 2015 ägt rum på olika platser i landet.
– Jag fick idén till utställningen när jag besökte Facebooks serverhallar och gruvbolaget Northland som ligger mitt emot varandra i Luleå. Plötsligt blev
likheterna mellan gruv- och dataindustrin tydliga, säger Lisa Rosendahl, curator för Brytningstider – extrakt ur en framtida historia.
Gruvdriften och det osynliga flödet av data har mer gemensamt än många tror. Både datanätverk och basindustrier är beroende av enorma mängder energi.
Dessutom tillverkas datorer med metaller som utvinns genom gruvdrift. I takt med att jordens resurser sinar utforskas nu också möjligheterna för
metallutvinning i rymden, liksom förutsättningarna för mänskligt liv på Mars.
Tid och plats: Utställningen pågår 15 november – 3 december på Storgatan, Vetenskapens hus, Pontusbadet och Mjölkuddsberget. Informationsplats i
hörnan Storgatan/Smedjegatan.
- Vernissage 15 november kl. 17.30-20.00 på Vetenskapens hus
- Samtal mellan konstnärerna och forskare på LTU 16 november kl. 12.00-14.00 på Vetenskapens hus
Konstnärer: Yuri Pattison, Raqs Media Collective, Eva Stina Sandling, Lisa Tan och Anja Örn, Tomas Örn & Fanny Carinasdotter.
Curator: Lisa Rosendahl
Fri entré till alla konstverk, vernissage och samtal.
Läs mer om konstnärerna, verken, platserna och idéerna bakom utställningen på http://brytningstider.se/.
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Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i
offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

