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The Glass Factory Lab verkar aktivt för att sammanföra olika aktörer från olika discipliner för att skapa
konstnärlig förnyelse och interdisciplinära experimentella samarbeten. Genom nationella och internationella utbyten skall konstformen glas fördjupas,
utvecklas och stärkas.
Ett konstnärsråd bestående av fem svenska konstnärer med internationella kontakter initierar fem
projekt per år med internationell karaktär. Projekten
har anknytning till museets hytta och sätter spår i
museets övriga program- och/eller utställningsverksamhet.
The Glass Factory Lab anordnas fem gånger om året
under mars, april, maj, augusti och september.
The Glass Factory Lab inleds med ett Artist-inresidency-projekt med den rumänske samtidskonstnären Alex Mirutziu. Projektet har initierats av Åsa
Jungnelius, som arbetar med skulptur, installationer och bruksföremål med glas som dominerande
material. Hennes ämnen är ofta kön, genus, makt,
materialets värde, konsumtion och kulturella och
klasstyrda urvalsprinciper. Hon är också verksam
konstnär och formgivare på Kosta Boda.

Mirutziu arbetar med konceptuellt författande, performance, foto och videoinstallationer. Hans arbete
Pending Work #6 (Time´s own insult) är resultatet av
hans en vecka långa vistelse i Boda och hans verksamhet i museets glashytta.
”There are two important conceptual triggers vis a
vis Pending Works machinery. The first questions
the reliability of the event and its performativity
within a fluctuating timeline. The second refers to
the cathexis of time and action versus duration and
anti-duration and political evidence. Ultimately the
chief interest in Pending works lie in the dialectic
between evidence and the event as transformative
of each other. I am very much interested in the idea
of the chronicisation of time, and how this chronic
time contaminates the work’s informational cue, and
transitivity.” Alex Mirutziu
www.alex-mirutziu.blogspot.com

Välkommen Lörd 20/8
Kl. 14.00 Mingel i utställningen
Kl. 14.30 Föredrag och samtal

