Program for seminar 10.mars 2017
Årsmøteseminar Tromsø 10. mars 2017
Tidsramme: 12.00-16.15
Sted: Tromsø Museum
Seminarmiddag: 18.00, Sydspissen hotell
Velkommen
Første del av seminaret 12.00- 12.45
12.00– 12.45 Foredrag: Kulturhistorisk tilbakeblikk med fokus på kulturskatter
v/ førsteamanuensis Marianne Skandfer ved seksjon for kulturvitenskap
Om Marianne Skandfer
Marianne Skandfer (f. 1970). Førsteamanuensis ved Tromsø Museum med
ansvar for steinalder ved museet. Hun har også vært instituttleder for
arkeologi og sosialantropologi ved samme sted. Marianne Skandfer har
hovedfag i arkeologi fra 1996, ” Coarverbasttet. Samiske hornskjeer fra
middelalderen til moderne tid” og Dr.art 2003 ” Tidlig, nordlig kamkeramikk.
Typologi- kronologi- kultur”. Hun har utgitt flere artikler og bøker.
Kort pause (10 min)
12.55– 13.40 Foredrag: ”I craft –I travel light”, kunsthåndverk i dag,
materialbasert kunst i moderne kontekst
v/ Charis Gullickson, kurator ved Nordnorsk kunstmuseum.
Om Charis Gullickson
Charis Gullickson er ansatt som konservator ved Nordnorsk Kunstmuseum i
Tromsø. Hun er opprinnelig fra Alaska, men flyttet til Tromsø for over 10 år
siden. Gullickson har en mastergrad i kunsthistorie fra UiT-Norges arktiske
universitet og en BA i kunsthistorie fra Montana University, Bozeman. Hun
spesialiserer seg på samtidskunst fra de sirkumpolare områder og har kuratert
flere utstillinger innen tema, samtidig som hun har bidratt til
utstillingskataloger. Hun kuraterte Iver Jåks: Rekonstruert ved Nordnorsk

Kunstmuseum i 2010 så vel som Sámi Stories som ble vist i New York og
Anchorage, Alaska i 2014–15.
Kort pause (5 min)
13.45-14.10

Innspill til samtale/debatt: Den nordnorske kunstarenaen, hvem
definerer oss?
v/ Direktør for Festspillene i Nord-Norge Maria Utsi

Om Maria Utsi
Maria Utsi, Harstad (f. 1981). Direktør for Festspillene i Nord-Norge. Har
tidligere vært festivalsjef for Varangerfestivalen i Vadsø og daglig leder for
Hermetikken næringshage i Vadsø. Utsi har masterstudier i teatervitenskap
fra Universitetet i Bergen, og var nestleder i styret for Hålogaland Teater fra
2008 til 2016. Hun har også vært medlem Regjeringens bransjeutvalg for
kulturnæringene. Utsi ble i 2015 oppnevnt som medlem i Kulturrådet for
perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2019.
14.10 -14.40 Lunch
14.45-15.45

Andre del av seminaret
Samtalevandring

15.45-16.15

Oppsummering

18.00 Seminarmiddag, Sydspissen hotell

