VIL DU LAGE EN UTSTILLING HOS OSS?
Er du mellom 16 -20 år og kunstinteressert?
Har du lyst til å stille ut egne arbeider i et etablert samtidskunst galleri?
Har du lyst til å lære deg og arrangere eventer i kunstfeltet?
Meld deg på!! Send en epost til: formidling@stiftelsen314.com		
Informasjonsmøte: Tirsdag 10. februar kl: 18:00 på Stiftelsen 3,14
			
(Vågsallmenningen 12).
Tilbudet er gratis.
www.stiftelsen314.com
Tlf: 55 36 26 30
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UNGE PILOTER

EN “ONE NIGHT ONLY” UTSTILLING

Fem ukers samarbeid under veiledning av en profesjonell kunstner og produsent som resulterer i et selvprodusert event.

Allerede tirsdag 10. februar starter Stiftelsen 314 et pilotprosjekt der ungdom i alderen 16 - 20 år skal produsere
et kunst-event, en “one night only” utstilling under veiledning av en mentor. Vi møtes hver uke for idémyldring,
planlegging og bistand i å sette opp arrangementet. Åpningen blir 21. mars. I praksis er det deltagerne som selv
bestemmer hva utstillingen handler om, hva som skal vises og hvordan det vises. Det er også deltagerne som
lager kunstverkene i utstillingen og som har ansvaret for å avvikle og markedsføre arrangementet.
3,14 stiller lokale og alt sitt utstyr til disposisjon. Det er også budsjettert midler til gjennomføring av prosjektet.
Disse midlene skal dekke kunstproduksjon (innkjøp av materialer, transport til og fra utstillingslokalet, rammer,
osv), markedsføring, evt. utstyrsleie, honorar til andre innleide medvirkere (f.eks. en designer, dj, fotograf, osv),
dokumentasjon av arrangementet, servering, mm. Det er gruppen selv som bestemmer hvordan midlene skal
fordeles.
Unge Piloter er en kjempemulighet for Bergens unge kunstnerspirer til å vise frem egne arbeider på et etablert
galleri og få erfaringer med arbeid innenfor det profesjonelle kunstfeltet.
Unge Piloter søker etter 12 deltagere mellom 16 og 20 år.

*

Unge Piloter er ikke et kurs i kunstteknikker, men et tilbud om å vise arbeider og få profesjonell veiledning til
å arrangere en one night only utstilling.
din interesse ved å sende en epost til formidling@stiftelsen314.com
* Meld
FØRSTE MØTE/ INFORMASJONSMØTE(uforpliktende): Tirsdag 10. februar 2015 kl. 18:00.
med å planlegge og lage utstillingen starter Mandag 16. februar 2015 kl: 17.30.
* Arbeidet
Deltakerne skal bl.a. presentere dokumentasjon av egne arbeider for hverandre.

* Vi skal jobbe og vi skal ha det gøy!
* AVSLUTNING/ UTSTILLING: Lørdag 21. mars 2015.

INTERNASJONAL
SAMTIDSKUNST

UNGE PILOTER

EN “ONE NIGHT ONLY” UTSTILLING

Fem ukers samarbeid under veiledning av en profesjonell kunstner og produsent som resulterer i et selvprodusert event.

UFORPLIKTENDE INFORMASJONSMØTE: Tirsdag 10. februar kl 18:00
OPPSTART OG GJENNOMFØRING:
UKE 8
1. DAG: Mandag 16. februar - 2,5 timer (17:30 - 20:00)
1- Selvpresentasjon av deltagerne (med dokumentasjon av egne arbeider, vi kan hjelpe til med dette i forkant).
2- Idémyldring: Vi viser bilder av ulike samtidskunstprosjekter/ utstillinger.
HJEMMELEKSE:
1- Deltakerne skal tenke på hvilke andre områder enn egen kunstproduksjon de ønsker å ha ansvar for.
2.- Deltakerne bes å komme med forslag (gjerne også visuelt) til utstillingens konseptuelle ramme/tematikk.
2. DAG: TORSDAG 19.februar - 2,5 timer (17:30 -20:00)
1- Gjennomgang av forslag til utstillingens konsept, evt. nye forslag, diskusjon og bestemmelse.
2- Deltakerne deles i ansvarsgrupper.
3- Sette opp en produksjonsplan og diskutere budsjett
UKE 9: VINTERFERIE
UKE 10
3. DAG: MANDAG 02. mars - 2 timer (17:00 - 19:00)
1- Oppdatering om produksjonen.
2- Veiledning: Kunstproduksjon. Dette skjer i felleskap.
UKE 11
4. DAG: MANDAG 09. mars - 2 timer
1- Produksjonsmøte.
2- Avtale individuell veiledning/ evt. “atelierbesøk” med mentor.
5. DAG: INDIVIDUELL VEILEDNING (etter avtale) - 30 min - 1 time
UKE 12:
6. DAG: ETTER AVTALE
Rigging av utstillingen.
7. DAG: LØRDAG 21. mars
Utstillingsåpning!!!!
8. DAG: SØNDAG 22. mars
Nedrigg av utstillingen.

