Träffar för bild- och formkonstnärer
Konst i Hallands konstnärsträffar ger dig som bild- och formkonstnär möjlighet
att möta kollegor under trevliga former. Konstnärsträffarna innefattar också
ett program av något slag, till exempel en gäst som presenterar något
spännande och aktuellt inom konstvärlden, ett studiebesök eller en workshop.
Konstnärsträffarna är kostnadsfria om inget annat anges.

Att nå kommersiell framgång
Hur går du till väga för att nå kommersiell framgång med dina
produkter? Sabina Grubbeson är en av regionens mest erfarna
och framgångsrika designers, i bagaget har hon samarbeten med
bland annat Pholc, Belysningsfabriken Konsthantverk och Mavis.
Välkommen till RIAN designmuseum i Falkenberg där du
hör Sabina Grubbeson berätta om hur hon organiserat sina
samarbeten med olika producenter, och om värdet av att som
formgivare stå utanför försäljning. Hon kommer också att gå
igenom hur du skriver avtal, royalty och delägarskap i produkter.
Träffen vänder sig till designers samt bild- och formkonstnärer.
Under kvällen bjuder vi på smörgås och kaffe.
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Datum: Onsdag 27/2 kl 18-20.30 Anmälan: Endast föranmälan
senast 22/2 till konstihalland@hallandskonstmuseum.se
Obs! Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Meddela eventuell
specialkost.

Ezra Shales – Making in the 2000s
Att göra föremål för hand fortsätter att vara ett vanligt
tillverkningssätt i vår digitaliserade värld. Med utgångspunkt
i sin aktuella bok The Shape of Craft tecknar Ezra Shales en
karta över samtidens syn på olika produktionsformer och
diskuterar hantverkets roll utifrån kulturella, ekonomiska och
globala perspektiv. Ezra Shales har i flera tidigare böcker,
essäer och utställningsprojekt undersökt förhållandet mellan
hantverk och industri. Han är professor i konsthistoria vid
Massachusetts College of Art and Design i Boston och är under
våren Fulbrightstipendiat vid HDK – Högskolan för design och
konsthantverk vid Göteborgs universitet. Föredraget följs av ett
samtal med RIAN designmuseums chef Love Jönsson. Föredraget
och samtalet hålls på engelska. Under kvällen bjuder vi på fika.
Datum: Onsdag 24/4 kl 18-20.30 Anmälan: Endast föranmälan
senast 16/4 till konstihalland@hallandskonstmuseum.se
Obs! Kostnadsfritt, begränsat antal platser. Meddela eventuell
specialkost.
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