Första gången utanför New York. Creative Time Summit: Stockholm
Creative Time Summit kommer till Sverige i samarbete med Statens konstråd. Flera av världens just nu mest intressanta och
innovativa konstnärer, politiker, curatorer, och aktivister samlas i Stockholm 14-15 november, för att diskutera brännande frågor
i gränslandet mellan konst och samhällsutveckling. Allt livesänds och samtalen fördjupas sedan i Göteborg och Malmö.
”Exploring socially and politically engaged art in a global context.”
40 internationellt uppmärksammade talare från hela världen, bland andra Albaniens premiärminister, möter en internationell publik på 500
personer. Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd och Nato Thompson, chief curator på Creative Time har curerat programmet.
– I en tid av stora utmaningar inom migration, nationalism och samhällsbygge är utbyten av erfarenheter och perspektiv avgörande. Creative
Time Summit: Stockholm blir en plattform för samtal och nya idéer, genom dialog mellan makthavare, konstnärer, aktivister och experter, säger
Magdalena Malm, direktör Statens konstråd.
Premiärministern i Albanien, Edi Rama och den världsberömda sociologen Saskia Sassen är huvudtalare. Bland övriga talare märks
aktivisten och konstnären Jeremy Deller, EU-parlamentarikern Soraya Post, isländska parlamentarikern Birgitta Jónsdóttir, författaren
Jonas Hassen Khemiri, kubanska konstnären Tania Bruguera, turkiske konstnären Ahmet Ögüt, den indiske konstnären och filmaren
Amar Kanwar, curatorerna Maria Lind och Joanna Warsza, samt Jonas Dahlberg, internationellt uppmärksammad för Utøya-monumentet.
Programmets fem huvudteman är Nationalism, Performing the City, Activating Public Space, Art in the Age of Surveillance och Migrations.
Intima samtal och workshops med bland annat konstnärsgruppen Ghana Think Tank, gemensamma konceptuella måltider, uppträdanden och
evenemang runt om i Stockholm ingår också i programmet.
Tid och plats: 14-15 november, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholm
Program: Hela programmet och information om alla talare på www.statenskonstrad.se/summit
Hashtag: #CTsummit
Livesändning
Creative Time Summit: Stockholm livesänds över hela världen. Kulturhuset är en av fler än 80 organisationer över hela världen som visar
livesändningen (Ekoteket, våning 2). Hela livesäningden finns också på www.statenskonstrad.se/summit.
Fördjupande samtal i Göteborg och Malmö
Activating Public Space: Göteborg
- Måndag 17 november kl.17.30, Skogen, Masthuggsterassen 3
Offentligt samtal om socialt och politiskt engagerad konst i offentliga rum med Nato Thompson (chief curator, Creative Time, NY), Tania
Bruguera (konstnär, Havanna/NY), Anna van der Vliet (konstnärlig ledare, ICIA, Göteborg), Haroon Natan och Carl-Oscar Sjögren (The non
existent Centre, Göteborg) och moderator Lisa Rosendahl, curator Statens konstråd. Ett samarbete mellan Statens konstråd, Creative Time,
Institute of Contemporary Ideas and Art och Skogen.
Activating Public Space: Malmö
- Måndag 17 november kl.17.30, Moderna Museet Malmö, Ola Billgrens plats 2–4
Offentligt samtal om socialt och politiskt engagerad konst i offentliga rum med Laura Raicovich (Director of Global Initiatives, Creative Time,
NY), Myriam Lefkowitz (konstnär, Paris), Sunshine Socialist Cinema (Kristina Muntzig och Kalle Brolin), Ann Wallberg (konstnärlig ledare och
producent, scenkonst) och moderator Edi Muka, curator Statens konstråd. Ett samarbete mellan Statens konstråd, Creative Time, och
Moderna Museet Malmö.
Om Creative Time Summit
Creative Time Summit har sedan 2009 varit en central plattform i diskussionen om konst och sociala frågor. Den har livesänts på ett 70-tal
platser över hela världen, från San Fransisco i USA till Bangkok i Thailand och Nairobi i Kenya och setts av 30 000
personer. www.creativetime.org/summit
Om Statens konstråd
Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga
projekt, stadsutveckling, diskussioner och publikationer, arbetar Statens konstråd för att bidra till utvecklingen av både samtida konst och
offentliga rum. www.statenskonstrad.se
Om Creative Time
Creative Time i New York har konsekvent och innovativt utvecklat vad konst i offentliga rum kan vara. Creative Time har sedan 1974 arbetat
med tusentals konstnärer för att realisera hundratals banbrytande konstprojekt som förändrat det offentliga rummet. www.creativetime.org
Pressackreditering, presskontakt och intervjuförfrågningar Amelie Lind, kommunikationschef Statens konstråd, +46(0)73-904 32
349, amelie.lind@statenskonstrad.se

