2010-02-03 15:50 CET

Pressinbjudan: Årets konsthändelse är
Avesta Art 2010
Inbjudan till pressinformation
Torsdag 11 februari, kl 13.30
Plats: Verket, Corneliussalen, Koppardalen, Avesta.Ingång via Polergränd mitt
emot f.d. restaurang Älvan
Avesta Art genomförs i år för nionde gången i Verket - Avesta gamla
järnbrukshytta .
Avesta Art 2010 invigs lördag 15 maj och pågår t.o.m. söndag 12 september.
Arrangör är Avesta kommun.
Årets konsthändelse är Avesta Art 2010; nationell och internationell
samtidskonst i slaggstenars monumentala rike.Under temat Rendezvous möts
konstnärer från Cypern, USA, Finland och Sverige som med samtida
uttryckssätt skapar rum för alla sinnen.
Under året startar även konstutbildningarunder namnetAvesta Art Academy
Avesta Art 2010 i Verket
Avesta Art 2010 kommer att ha Cypern som internationellt fokus. Konstnärer
från både den grekiska och turkiska delen är inbjuda att medverka i Avesta
Art. Andan i Rendezvous 2010 är den samma som när nätverket Artists and
Artists skapades 1999 på Gotland. Målet för dessa kulturens kollegor var och
är att visa att kultur förenar och står över politik och konflikt.
Avesta Art 2010 – Rendezvous- fullföljer denna ambition med kulturens

förenande lyskraft.
Partners i samarbetet med Cypern är Svenska ambassaden I Nicosia, Cyperns
ambassad i Stockholm, Medelhavsmuseet i Stockholm och Landstinget
Dalarna.
Ytterligare konstnärer från bl.a. Sverige, Finland och USA är inbjudna till
Rendezvous i Verket. Mötet med den suggestiva inramande miljön måste
med självklarhet vara utgångspunkten när konstnären väljer eller skapar sitt
verk för Avesta Art. Konsthallen i sig förutsätter medvetna förhållningssätt till
industriarvets former, material och arbetsminnen.
Under våren 2009 avled en av Sveriges stora konstdoldisar; Björn Lövin. Han
har uppmärksammats i Moderna Museet med ett eget rum och en nyutgiven
bok. Björn Lövin kommer under Avesta Art 2010 att uppmärksammas med ett
eget rum med installation och målning.
Sommar medAvesta Art i Verket innehåller förutom utställningar även
kulturprogramkvällar, seminarier, workshops samt barn- och
familjeaktiviteter.
Hela den industrihistoriska miljön, med sju olika nivåer, är tillgängliga och
anpassade till behoven hos människor som lever med funktionshinder.
Presskontakter:
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När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från
människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna,
hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats
vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som
hittar hit.

Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina
lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och
köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och
Lilla Helvetet.
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