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KULTUR  LIAF  VÅGAN  HENNINGSVÆR  KABELVÅG

Flytter festivalen til Henningsvær

 Av SYNNE MAUSETH
18. mars 2017, kl. 18:00

Kuratorene forteller at årets LIAF vil handle om Lofotens nære og fjerne

framtid.

Lofotposten vil fortelle om smått og stort i Lofoten, men vi rekker ikke over alt. Har vi gått
glipp av noe? Du kan bidra her!
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I år er det Heidi Ballet og Milena Høgsberg som skal kuratere Lofoten internasjonale

kunstfestival 2017.

Ballet er frilanskurator basert i Berlin og Brussel, mens Høgsberg fra Danmark er

seniorkurator ved Henie Onstad Kunstsenter i Oslo.

Begge synes det er staselig å få kunne kuratere LIAF.

– Det er superspennende fordi LIAF er i en spesiell kontekst. Vanligvis arrangeres

biennale festivaler i store byer, mens Lofoten er så lite. Det gir oss en fin mulighet til å

jobbe lokalt, sier Ballet.

De to kuratorene har aldri arbeidet sammen tidligere, men ser fram til å kuratere LIAF som

går av stabelen 1. september og varer til 1. oktober.

Nytt av året
Tidligere år har festivalen blitt holdt i Svolvær og i Kabelvåg. Nytt av året er at festivalen

flyttes til Henningsvær. Den ideen var det Ballet og Høgsberg som sto bak.

– Vi tenkte at det var på tide med en forandring. Fra et globalt perspektiv så det ut som

Henningsvær hadde et bedre tilbud, og da ble det naturlig å flytte festivalen dit i år, sier

Høgsberg, og trekker fram Trevarefabrikken og Nordbrygga som fine fasiliteter for

festivalen.

– I tillegg er Henningsvær en historisk plass, og tiltrekker seg unge og kreative folk. Vi har et

inntrykk av at de som bor der egentlig kunne ha bodd hvor som helst i sine yrker, men at

de har valgt å leve i Henningsvær fordi de vil leve på en spesiell måte, sier kuratorene.

Lofotens framtid
I forbindelse med festivalen var det et informasjonsmøte på Festiviteten denne uka. Der

Kuratorene: I år er det Milena Høgsberg og Heidi Ballet som skal kuratere Lofoten

internasjonale kunstfestival. Foto: Synne Mauseth
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introduserte kuratorene årets LIAF, og ble kjent med lokalbefolkningen.

Kunstnerlisten og det kuratoriske konseptet blir kunngjort i Venezia i mai, men kuratorene

kan allerede røpe at Elin Mar Vister og Liv Bangsund er blant kunstnerne som skal bidra

under årets LIAF.

– Elin sitt bidrag blir veldig interessant. Hun er lydkunstner, og skal prøve å snakke med så

mange som mulig i Henningsvær på forhånd for å lage verket sitt. Hun vil se for seg

hvordan plassen ser ut om 150 år, sier Høgsberg, før Ballet fortsetter;

– Liv Bangsund er interessert i bærekraftige måter å leve på, og baserer kunsten sin på

dette, forteller hun, og trekker blant annet fram dumbsterdiving.

Kuratorene forteller at nettopp bærekraft blir et viktig element under årets festival, da

Lofotens nære og fjerne framtid er det overordnete konseptet.

– Alle vet at vi ikke kan fortsette å konsumere slik vi gjør i dag, sier Høgsberg, og legger til at

temaet Lofotens framtid også kan innebære sci-fi og fantasier om hvordan framtiden ser

ut.

Les også: Kunstnerene i LIAF 2015 presentert

Les også: Politikerne i Vågan vil fortsatt satse på kultur

Les også: – Jeg synes det er viktig å gjøre ungene interesserte i kunst på et tidlig stadium i

livet

Les også: LIAF tas ut av statsbudsjettet

Lik Lofotposten på Facebook

Ingun A. Mæhlum og 12 k andre liker dette.LikerLiker

Les mer om: kultur LIAF Vågan Henningsvær Kabelvåg arrangement Svolvær
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Flere saker

Storslått åpning av Meieriet kultursenter: Innviet med latterkrampe

Hvor bør "Trollsteinen" få sin nye

plassering ?
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Vis flere saker

Hyller Lofotfisket med å servere brød og kanelsnurrer!

Plate-Geir med nytt slipp: – Jeg

bruker å si at Dare er

verdensberømt i Lofoten

Lofotelever tok med seg tre priser

hjem fra Fylkesmessa
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Kommentarer til denne saken

kommentarer0 E-POSTVARSLING

A Debattregler

nordnorsk kunstnersenter

Din kommentar…
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