KFN

Datum
2016-02-17

Internationell verksamhet 2015
Kultur- och fritidsnämnden

1 (3)

2 (3)

5 Övrigt
1 Transnationella projekt
2 Strukturfondsprojekt
3 Vänortssamarbete
4 Internationella nätverk och andra samarbeten
Bibliotek och mötesplatser:
Studiebesök från Sydkorea. Bakgrunden till studiebesök är att de vill veta hur Sverige
jobbar för att få folk att läsa mer. De läste att Eskilstuna stadsbibliotek har
BOOKWORM sedan 2007 och vill veta om mer om det. En journalist och 2 st från
Book Reading Association besökte Eskilstuna stadsbibliotek 2015-09-29.
Studiebesök från Japan. Syftet till studiebesöket var att titta på Äppelhyllan, som också
resulterade i en utställning i Japan.
5 Deltagande i seminarier/konferenser utanför Sverige
Under hösten 2015 deltog stadsmuseets pedagoger Susanna Pousette Blomé och Åsa
Egeld på den internationella konferensen för museipedagoger Touch and learn.
Konferensen anordnades av det internationella nätverket Hands on international och
hölls 2015 i Amsterdam i Nederländerna. Värdar för konferensen var Rijkmuseum och
Joods historisch museum. Stadsmuseets pedagoger deltog i ett flertal föreläsningar och
workshops samt höll själva i ett föredrag med namnet "Gender equality in children's
exhibitions" om jämställdhetsarbetet i utställningen Lilla stadsmuseet.
Agneta Linton handläggare och Madelene Unneberg verksamhetsledare vid
konstmuseet deltog den 8-11 september på mässan Revelations i Paris. Syftet med
resan var att besöka mässan Revelations på Grand Palais. En mässa som visade
konsthantverk från hela världen, men där de fokuserade på att se verken och nätverka
kring den nordiska paviljongen. De lyssnade även på seminariet där curatorer från den
nordiska paviljongen talade och berättade om sitt arbete och tillvägagångssätt när de
tillsammans byggt denna paviljong/utställning. Kostnader för flygresa och hotell
täcktes av medel från Estrid Ericsons stiftelse.
Under sitt besök i Paris besöktes även följande institutioner för att se deras samlingar
samt pågående utställningar:
Pinacotégue de Paris
Grand Palais
Galleri Louis Carré
Palais de Tokyo
Le Centre Pompidou
På konferensen "Å bygge en samling" i Oslo deltog Agneta Linton, Magnus Fliesberg
(musietekniker) och Madelene Unneberg från konstmuseet den 12 oktober. Detta var en
konferens kring strategier och prioriteringar i konstmuseers samlingsarbete. Deltagarna
i konferensen diskuterade förutsättningar, mål och planer som ligger till grund för att
samla konst samt att de som avslutning blickade framåt för att se vilka frågor som kan
vara viktiga att ta hänsyn till i framtiden.
Medverkande talare var:
Audun Eckhoff, direktör för Nasjonalmuseet i Oslo
Öystein Ustvedt, kurator vid Nasjonalmuseet i Oslo
Hanne Beate Ueland, avdelningsdirektör för Stavanger kunstmuseum
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Gunnar B. Kvaran, direktör för Astrup Fernley Museet i Oslo
Oda Gjessing, konsthistoriker, sparbanksstiftelsen DNB
Guttorm Guttormsgaard, konstnär
Öivind Storm Bjerke, professor i konsthistoria, UiO

