Pressemelding, august 2020

Markering av midler til samisk formidlingsprosjekt,
Voi, voi, vi er på utstilling!
I forbindelse med at Norske Kunstforeninger har mottatt 1 million kroner i støtte fra
Sparebankstiftelsen DNB til formidlingsprosjektet og utstillingen, Voi voi, vi er på utstilling!
med kunst fra Sápmi, inviteres det til seminar i Aurskog Høland Kunstforening, Aur prestegård
i Aurskog, lørdag 15. august, kl. 12.00–15.30.
Formidlingsprosjektet og utstillingen med tittelen Voi voi, vi er på utstilling! skal i 2020 og 2021 formidle
samisk kunst og historie til barn og voksne over hele landet gjennom workshops, utstillinger, foredrag og
kunstnersamtaler. Ved at hovedtyngden av kunstforeningene befinner seg i den sørlige landsdelen, er
intensjonen at et nytt publikum og nye generasjoner kan bli bedre kjent med den samiske kulturarven.
Programmet lørdag 15. august vil gi noen smakebiter av formidlingsprogrammet. Deler av det satiriske
talkshowet «Skole-Petter Anna», av Elin Margrethe Wersland og Anna Anita Guttorm, vil presenteres.
Formidlerne bruker kunsten som inngangsport for å kunne snakke i metaforer om vanskelige ting
som kolonisering/dekolonisering, tilbakeføring av samisk kulturarv og kulturminner (Båsteede).
I tillegg vil det bli et foredrag om transnasjonal samisk kunst av forfatter og PhD-stipendiat Irene Snarby
og et tjueminutters verk med utgangspunkt i joik fremført av forfatter, joiker og musiker Ánde Somby.
Arrangementet starter kl. 12 og varer til kl. 15.30. Det vil bli mulig å kjøpe lunsj under arrangementet.
I tråd med smittevernråd krever arrangementet påmelding. Påmelding sendes til
sten.nilsen@kunstforeninger.no innen 10. august 2020.
-----------------------Voi voi, er på utstilling! starter 18. september 2020 i Stjørdal Kunstforening, og vil i løpet av 2020 og 2021
presenteres til skoleklasser og til kunstforeningenes øvrige publikum i følgende kunstforeninger: Rana
Kunstforening, Nesodden Kunstforening, Kongsberg Kunstforening, Halden Kunstforening, Molde
Kunstforening, Sunnfjord Kunstlag, Aurskog Høland Kunstforening og Nes Kunstforening. Prosjektet er
et samarbeid med Samisk senter for samtidskunst i Karasjok og mottar støtte av Sparebankstiftelsen DNB,
Norsk Kulturråd og Fritt Ord.
Les mer om Voi voi, vi er på utstilling! ved å klikke her.
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Kontakt
Sten Nilsen, seniorrådgiver Norske Kunstforeninger:
sten.nilsen@kunstforeninger.no
Mobil: 476 89 594
Skole-Petter Anna: Elin Margrethe Wersland,
emwersland@gmail.com
Mobil. 922 57 791
Irene Snarby
isn000@post.uit.no
Mobil: 995 85 100

Transport til Aur prestegård
Fra togstasjonen/bussterminalen på Lillestrøm, går buss 470 hver hele time. Bussturen tar 36 minutter.
Se ruter.no
Det er også mulig å ta taxi fra Lillestrøm jernbanestasjon. Ønsker man å forhåndsbestille taxi, kan man
kontakte:
Taxus Akershus AS,
E-post: vl@taxus.no
www.taxus.no
67 10 00 50

Fotografier
Vedlagte fotografier krediteres:
- Talkshowet Skole-Petter Anna presentert i Kåfjord i forbindelse med Riddu Riđđu-festivalen,
2019. Foto: Edel Olsen, Samisk bibliotektjeneste, Troms og Finnmark fylkesbiblotek.
-

Portrett av Ánde Somby, 2017. Foto: Elin Margrethe Wersland
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