Invitasjon til gjestekunstneropphold, på Holmeknappen

Galleri Rustica

Hvem inviterer: Arkitekt Anne Marie Grimsrud og gallerist Leif Johnsen/Galleri
Rustica.
Tidsrom: juni – august 2021
Stedet: Holmeknappen, Holsenøy, Alver kommune i Vestland. Adr.: Frekhaug 5918. Det er
et gammelt strandsted ved Herdlafjorden, tidligere steinalderboplass, nå et vernet
kulturlandskap, med fjære, kupert terreng, blandingsskog og en brusende elv som renner
gjennom landskapet og ut i fjorden mellom naustene.
Kunstinntrykk: Holmeknappen har mange anlegg av naturstein: steingarder, steinbroer,
gavlvegger, små og store gråsteinhus som jordkjellere, torvhus og løer. Vi ønsker å løfte
dette fram! Denne rike og varierte stein-arbeiderkulturen vi har her på Holsenøy er
utgangspunktet for vår invitasjon. Vi ønsker mere oppmerksomhet på stein-arbeidene
her, for at denne unike arven skal bli tatt vare på, utvikles, brukes og beundres.
Vi søker kunstnere innenfor land-art, skulptur, fotografi, andre visuelle uttrykk og
arkitekter, til utførelse av stedstilknyttet arbeid for plassering permanent eller temporært.
Vi tenker at vi blir inkludert, konsultert underveis, og at prosess også kan formidles. Den
endelige utstilling kan også være «work in progress». Visning for publikum/skoleklasser
fra siste helg i august 2021 under Kystsogedagane på Holmeknappen.
Utstillingsplass: Utenfor og/eller i Galleri Rustica, Losjihusene/Holmestova (1500 tallet),
Sjøbua (1700 tallet) og/eller i landskapet ved fjorden på kommunal grunn/privat grunn.

Holmeknappen blir base for et nytt verk, for land-art, for
visuelle utrykk, kunstnerisk eller arkitektonisk
sommeren 2021 ?
Vi bidrar med et stipend på kr.10000,- og gratis losji. Familiemedlemmer er også velkommne.

Overnatting og losji: I tidligere ferieboliger for Jern- og Metallarbeiderforbundet i Bergen,
1 hus stilles til rådighet – med stue og kjøkkenkrok i 1.etg. og 2 soverom i 2.etg. 4
sengeplasser minst.
Et anneks har WC/dusj/vaskemaskin og deles med andre.
Tilgjengelig: Samlet 3 til 4 uker sommeren 2021.
Kontakt: Anne Marie Grimsrud 92864148, Leif Johnsen 99169281
Litteratur: Av Stein, Eva Røyrane og Oddleiv Apneseth, Skald forlag 2017, På tur i Meland,
Knut Langeland, Meland kommune 2002, Mellom bakkar og berg, Gard- og ætt i Meland,
Band III, Geir Kleiveland og Beate Homlong, Meland Kommune 2004
Svarfrist: 20.februar 2021 til Anne.marie@holon.no.

Søknad: Max 2 A4 sider med informasjon om hvordan du ønsker å være kunstner(e) i
residence på Holmeknappen, sendes på epost til Anne Marie.
Nett: https://www.gallerirustica.no
https://kystkultur.no
https://www.grind.no/nordhordland/meland-fra-2020-del-av-nye-alver-kommune

Bussstopp

Sjøbua 1700tall

