AIVA - International Video Art Festival
28-31 maj i Finspång
Kristi himmels färds helgen, blir Finspång en del av den internationella videkonstscenen.
Konstcurators från hela världen samlas då och visar upp speciella program från deras del av
världen.
Festivalens gäster är, bland andra, Abdir Boukhari, som kommer direkt från ett Damaskus i krig med ett
aktuellt program. Hon frågat/uppmanat syrianska konstnärer tolka sitt Damaskus. Galleriet som Abdir
drev innan kriget bröt ut är numera nerlagt. Idag fungerar det som ett privat flykting center.
- Vi är oerhört hedrade över att få ett så långväga besök under rådande omständigheter. En av hennes
konstnärer omkom i en drönarattack för en vecka sedan och sorgen är enorm. Att dessutom, en sådan
för mig så enkel sak, som att skicka bilder över nätet till programmet har för henne varit
tålamodsprövande. Strömmen varit på i 5 minuter för att sen brytas i 2-3 dagar i sträck säger festivalens
curator Anders Weberg.
En annan gäst är festival generalen Gabriel Soucheyre från den anrika festivalen Videoformes i
Clermont Ferrand, Frankrike. En festival som visat videokonst varje år sedan 1984.
Det kommer att visas över 80 videokonstverk under festivalens fyra dagar.
- Vi arbetar främst med det offentliga rummet som visningsplats för konsten. Det kommer att byggas upp
ett gigantiskt rum för videokonst med hjälp av containers på en parkeringsplats i centrum säger
producenten Mårten Hafström. Utöver detta kommer vi även att med hjälp av QR koder (quick relay) öka
tillgängligheten för denna konstform för att nå ut till så många som möjligt.
Bakom festivalen står Finspångs kommun med Kulturutvecklingschef Mårten Hafström samt curator
Anders Weberg som även är verksam som videokonstnär.

AIVA International Video Art Festival
www.aivafestival.com
www.facebook.com/aivafest
www.twitter.com/aivafestival

Kontakt ang. det konstnärliga innehållet och inbjudna gäster:
Grundare och curator Anders Weberg 0762-395510, anders@aivafestival.com
Kontakt ang. information och pressbilder mm:
Grundare & kulturutvecklingschef Mårten Hafström 070-2883081, marten@aivafestival.com

