PROGRAM SOMMAR 2013
Visningar

Följ med på en visning om ca 30 minuter i utställningen The Common Roof – Göteborgs kollektiva
hus. Ingår i entréavgiften. Lördagar kl 16 (ej 15/6)

Ditt urbana vardagsrum – torsdagar på Röda Sten Konsthall

Välkommen till våra workshops, där inbjudna gäster tillsammans med våra konstpedagoger och
byggcoacher ger en fördjupad bild av utställningen! Lyssna på en kortare föreläsning och delta i
en workshop varje torsdag under hela sommaren! Ingår i entréavgiften, ingen föranmälan krävs.
Öppet: Torsdagar kl 17.30. Varje workshop är ca 2,5h.
20/6 Samtida arkitektur och kollektiva initiativ
Karl-Johan Sellberg, arkitekt och byggcoach på Röda Sten Konsthall
Karl-Johan arbetar både som byggpedagog och med mer klassiska arkitekturuppdrag. I sommar
bygger han tillsammans med besökarna av utställningen The Common Roof ett gemensamt kollektivt hus i full skala inne i Röda Sten Konsthall! Karl-Johan kommer att berätta om samtida arkitektur och byggkonst och visa exempel på kollektiva initiativ från olika platser. Därefter följer en
workshop med modellbygge.
27/6 Byggbrigaden och samhällspoeterna
Erik Berg, arkitekt och byggpedagog
Erik är sedan 2005 verksam inom föreningen Byggbrigaden, en social rörelse som förenar teori
med praktiskt byggande. Föreningen arbetar med sociala gemenskaper och utvecklar allmänningar
och infrastrukturer för demokratin. De vill även återupptäcka det glädjefyllda arbetet och stärka
det kollektiva självförtroendet. Erik berättar även om stadsnära odling och under workshopen får
deltagarna skapa en odlingsplats inne i eller utanför Röda Sten Konsthall!
4/7 Visioner under samma tak
Kortföreläsning & workshop med Karin Andersson
Karin Andersson är Masterstudent i Arkitektur vid Chalmers. Hon har i sitt examensarbete samarbetat med föreningen Under Samma Tak och har genom en studiecirkel, tillsammans med deltagarna, tagit fram ett visionsmaterial för ett kollektivt hus. Efter presentationen följer en praktisk
workshop där vi tillsammans med Karin formulerar våra egna visioner.
11/7 Bygggemenskaper skapar nya möjligheter!
Janna Bordier, planeringsarkitekt & styrelseledamot i idella föreningen Bygggemenskaper i Sverige
Föreningen verkar för att utveckla byggemenskaper som projektform för byggande i Sverige. De
samlar, utvecklar och förmedlar kunskap om byggemenskaper och organiserar alla som önskar
verka för dessa idéer. En kväll med både teori och praktik, om att förverkliga bostadsdrömmar och
att påverka stadsbyggandet. Under workshopen får deltagarna fundera kring hur drömmar kan bli
verklighet!
18/7 Gapahuk – Rum för missbruk
Mari Lagerqvist, konstnär och Meira Ahmemulic, konstnär
Sex vindskydd för missbrukare har byggts i Göteborg med omnejd, uppförda av stadsdelsnämnder i samråd med företagsföreningar, polis och lokaltrafik i ett försök att få bort missbrukare från
offentliga platser. I projektet “Gapahuk - rum för missbruk” problematiserar konstnärerna Meira
Ahmemulic och Mari Lagerquist i bild och text synen på vindskydden. Gapahuk är ett norskt ord
och numera den internationella beteckningen på ett vindskydd.

25/7 Det sociala livet
Anders Törnqvist, universitetslektor samt föreståndare vid Centrum för Urabana studier/Göteborgs
universitet
Anders presentation kommer att ge en bred introduktion till de sociala aspekterna av boende. Han
har forskat om bland annat segregation, förorter och socialt liv i bostadsområden. Han är också en
av författarna bakom rapporten Socialt blandat boende i Göteborg. Med inspiration från föredraget bygger vi vidare på Göteborgs kollektiva hus inne i Röda Sten Konsthall.
1/8 Playground
Eduardo Conceição, arikektstudent
Eduardo har under de senare åren arbetat inom fältet för samtida arkitektur samt med utställningsdesign, installationer, illutrationer och scenografi. Genom detta breda arbetsfält skapar Eduardo,
tillsammans med sitt intresse för deltagande och pedagogik, möjligheter till levande plattformar,
som människor kan ta del eller vara en del av och som bjuder in till lek och äventyr. Workshopen
hålls på engelska!
8/8 Tre reflektioner: Hemma
Kasia michnik, konstnär och poet. Love Lidén, filmskapare och konstnär med bakgrund som aktivist. Båda bor sedan flera år i kollektivhuset Stacken. Under kvällen kommer de att visa konstvideo
och samtala kring det alternativa boendets visioner kontra dess begränsningar: om att överskrida
och förflytta gränser som en maktfråga.
15/8 På medborgarnas initiativ!
Sara Danielsson, inredningsarkitekt och designer
Sara arbetar med fokus på medborgarinitiativ och stadsodling som en metod för stadens invånare
att själva vara med och påverka sin stadsmiljö. Bland annat har hon skrivit en handbok för stadsodling, deltagit i forskningsprojektet Mellanplats och drivit projektet Grön Produktion på Mistra
Urban Futures. Efter presentationen följer en praktisk workshop som utforskar hur man kan arbeta
med återvunnet material för att skapa nya användningsområden.
Se programpunkter under aktuella program på Röda Sten Konsthalls hemsida för mer information.

Barnloungen

Barnloungen är barnens plats på Röda Sten Konsthall! Här kan både restauranggäster och konsthallsbesökare krypa in i vår läshörna och låna böcker, bygga med klossar, leka med vår stad eller
gunga och bygga en koja med filtar.
Öppet tis, fre-sön 12-17, ons-tor 12-19

Ung & Skapande Sommar

Välkommen till en mötesplats där du får arbeta med fritt skapande utifrån egna idéer eller delta i
exempelvis måleri på den öppna graffitiväggen Draken, delta i en konstfabrik, ljudworkshops eller
en streetartinspirerad pärlplatteworkshop. Ung & Skapande riktar sig till alla mellan 12-26 år. För
mer information se separat program. Att delta är kostnadsfritt!
Öppet för fri ateljé: tisdag-söndag kl 13-18
Öppet för helgworkshops: lördag och söndag 13-16
Grillhäng vid den öppna graffitiväggen Draken varje onsdag kl 17-1

