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HAMK auditorio
Wahreninkatu 11
30100 Forssa
Kehräämön alue
12:00

Ilmoittautuminen ja kahvi

12:10 TERVETULOA - SEMINAARIN AVAUS

Anna Vesén, seminaarin puheenjohtaja, projektipäällikkö Art Hub hanke, Hämeen taidetoimikunta

12:15 LAHDEN LUOVAN TALOUDEN KONSORTIO
Juhani Vainio, koordinaattori ja Juhani Boman,
arkkitehti, Lahden luovan talouden konsortio

13:00 Tauko

13:15 KAAPELI JA SUVILAHTI
Helsingin kulttuurikeskukset
Stuba Nikula, toimitusjohtaja,
Kiinteistö Oy Kaapelitalo

14:00 MYLLY
Luovien toimialojen keskus Kuopiossa

Niila Tamminen, projektipäällikkö Art Hub hanke,
Pohjois-Savon taidetoimikunta
Kommentti; VOIMALA avaa jälleen ovensa Riihimäellä Sirpa Haapaoja, Hämeen taidetoimikunta

14:45 Tauko

15:00 LUOVA LÄNSIRANTA,
Luovan talouden toimintakonsepti Porvoossa
Susanne Dahlgvist, ohjelmajohtaja, Posintra Oy
Kehitysyhtiö

15:45 VALTAKUNNALLINEN TEKSTIILIMUSEO
FORSSAAN?

Finlaysonin aluetta Forssassa 2010

Hannu Castrén, taidekriitikko, Jyväskylä
Kommentti: Ulla Nummikoski, kulttuurineuvos ja
Outi Silfvenius, tekstiilitaiteilija, Forssa

16:30 KESKUSTELU JA KOMMENTIT

Puheenjohtaja Anna Vesénin johdolla

17:00 Seminaari päättyy
Ennakkoilmoittautuminen 5.3.2010 mennessä:
ELINA ERIKSSON Puhelin: (03) 4240 4732,
050 550 3110, elina.eriksson(at)fskk.fi

Seminaarin järjestää ARS HÄME ´10 -taideviikko yhteistyössä Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n kanssa.

Seminaari on osallistujille maksuton.

Keskustelu saa jatkoa elokuussa taideviikon aikana pidettävässä päivän mittaisessa seminaarissa.

www.arshame.com

forssa
21.–29.8.2010
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Hämäläinen taideviikko levittäytyy elokuussa
Forssaan. ARS HÄME '10 -taideviikon teemana
on TEHDAS. Toista kertaa järjestettävä taideviikko koostuu useista taiteen ja kulttuurin
tapahtumista.

Taideviikon runko rakentuu näyttelyistä,
työpajoista ja seminaarista. Sisällön kaikki osat
linkittyvät kiinteästi toisiinsa ja tapahtuma
keskittyy kaupungin keskustaan. Ympäristö ja
uusiokäyttö ovat teemassa mukana: taideviikolla
kierrätetään niin ajatuksia, ideoita, materiaaleja
kuin tapahtuman teemaakin kuvataiteesta
teatteriin, musiikista kirjallisuuteen.
Tapahtuman sisältöjä ovat mm. tekstiili- ja
lasitaidenäyttelyt sekä teollisen tekstiilin historianäyttely Finlaysonin Kutomolla; ympäristötaiteen
näyttely Loimijoen rannalla, työpajoja eri kohderyhmille ja taideseminaari sekä teatteriesitys.
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Lasi- ja tekstiilitaidenäyttelyyn osallistuu
taiteilijoita niin Hämeestä kuin muualtakin. Joen
varrelle nousevaan ympäristötaiteen näyttelyyn
kutsutaan hämäläisiä taiteilijoita ja Kuhankosken
Killan jäsenistö esittelee teoksiaan omassa
näyttelyssään. Killan ulkoilmanäyttely laskeutuu
pitkästä aikaa sillan alle. Tapahtuman kirjallinen
kirjo ulottuu sarjakuvanäyttelystä työpajoihin ja
kirjailijatapaamisiin.
Elokuun seminaarissa käsitellään mm. Forssan
roolia Suomen tekstiiliteollisuudessa, ja edelleen
suunnitelmaa valtakunnallisen tekstiilimuseon
perustamisesta ja tyhjentyneiden tilojen kiinnostavuutta luovan alan yrittäjien näkökulmasta.
Valtavan kokoinen Valkaisusali muuttuu rouheaksi näyttelytilaksi ja teatterielämyksen paikaksi
Renor Oy:n tuella.

Teema: TEHDAS
Forssan pitkä historia teollisuuskaupunkina
on teeman lähtökohta. Axel Wilhelm Wahrenin 1847 perustaman kehräämön ympärille
kasvanut tehdasyhdyskunta oli malli muille
suomalaisille teollistuville kaupungeille.
Suuret tehdasrakennukset ja verstaat tarjosivat työpaikan paikkakuntalaisille viime
vuosikymmenelle asti.
Tehtaiden keskellä Forssassa eletään yhä.
Sittemmin osa vanhoista tehdasrakennuksista on kunnostettu uuteen käyttöön. Työllisyys
ei ole tällä hetkellä hyvissä kantimissa, mutta
edelleen tehtaissa opiskellaan, tehdään työtä
ja taidetta. Ja nautitaan kulttuurista, menneisyyttä unohtamatta.
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