KUNST & VITENSKAP

NORTH creative network Stavanger event
10. - 13.Mars lanseres det siste arrangementet i NORTH creative network prosjektet ved Tou
Scene i Stavanger. i/o/lab presenterer kunstnere som er engasjert i vitenskap, teknologi, økologi
og sjangeroverskridende arbeidsmetode. Programmet inneholder presentasjon av kunstverk,
seminar og sosialt arrangement.
------------------------------PROGRAM
------------------------------KUNSTUTSTILLING
Torsdag 10.mars: Åpning av utstilling / Scene 1 kl.18
Utstillingen er åpen disse dagene:
lørdag 12.mars kl.12:00 - 16:00
søndag 13.mars kl.12:00 - 16:00
Utstilte arbeider av : Maite Cajaraville (ES)/ Gisle Frøysland (NO)/ Tove Kommedal (NO)/
Gints Gabrans (LV)/ Paal Asle Pettersen (NO)/ Paula Vitola (LV)
Performance under åpningen av Anna Fríða Jónsdóttir (IS)
-------------------------------

ART & SCIENCE - SEMINAR
Fredag 11.mars kl.10:00 - 16:00 / Scene 1
Pris 150kr (inkluderer lunch) - Husk påmelding innen torsdag!
Påmelding via event postet på i/o/lab sin Facebook side
SEMINARPROGRAM
- Kunstnere har en tradisjon for sin relasjon til vitenskap, dette seminaret vil presentere
samtidskunstnere og forskere der de snakker om sine prosjekter som enten er inspirert av eller
gjør direkte bruk av vitenskap i sitt arbeid .
Følgende kunstnere/forskere bidrar i seminarprogrammet:
Janis Liepins (LV)/ Ainars Kamolins (LV) / Rasa Smite (LV) / Maite Cajaraville (ES) /
Gisle Frøysland (NO) / Paula Vitola (LV) / Tove Kommedal (NO) / Rihards Vitols (LV) /
Nora Vaage (NO)
For mer informasjon om kunstutstillingen og seminarprogrammet besøk denne lenken:
http://iolab.no/nb/nyheter/art-and-science
-------------------------------

i/o/lab tester ut et nytt konsept som søker å skape et samlingspunkt for forskere, kunstnere,
studenter og andre interesserte - bli med på;
ART SCIENCE & COCKTAILS
Lørdag 12.mars kl.20:00 -22:00 / Tou Scene Cafe`
Påmelding via event postet på i/o/lab sin Facebook side
Sosialt event hvor vitenskapelig påfyll og kunstneriske inspirasjoner serveres med en utsøkt
cocktail opplevelse.
Korte presentasjoner av:
Førsteamanuensis Kåre Bredeli Jørgensen og Førsteamanuensis Roald Kommedal fra Avd.
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.
Hege Tapio, kunster og daglig leder av i/o/lab Senter for Framtidskunst.
Thanusha Naidoo, Phd student i geovitenskap ved Avd. Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet,
Universitetet i Stavanger.
Maite Cajaraville og Gisle Frøyland, kunstnere og delegater fra PIKSEL - festival for open source
hardware, software og kunst.
------------------------------NOE FOR DE MINSTE
Som et koselig innslag for de små tilbyr vi fortellerstund med:
“Fisken som kan ønske”
Søndag 13.mars kl.13:00-14:00 / Scene 1
Pris - anbefalt donasjon kr 80 / betaling kan gjøres ved døren
En fortellerforestilling med Marianne Stenerud
I det dypeste blå havet svømmer en liten fisk. Fisken er ikke som andre små fisker.
Den kan ønske seg alt i hele verden og alle dens ønsker blir sann.
Barna får høre forunderlige små historier om ønsker og drømmer, og en myte om den gang da
verden ble skapt.
For barn fra 4 år.
Prosjektet er finansiert gjennom EØS - midlene ved Norsk Kulturråd, Rogaland Fylkeskommune
og Stavanger Kommune.

