
Invitasjon til middagsselskapet  “ vanlige kvinner”

___________________________________
Du inviteres til promenering langs den blå promenade fra Bjergsted til sentrum med et påfølgende måltid i 
Paviljongen i Byparken, Stavanger, lørdag 6. September 2008. Oppmøte Bjergstedparken klokken 16.00.
Et personlig møte og et temporært kvinnelig rom midt i det offentlige rom.

Vi har plukket ut ulike personer som vi ser som ressurssterke med åpenhet for nye perspektiver og med evne til å lytte til andre. Vi har også satt sammen en gruppe 
som sannsynligvis aldri ville møtes hvis det ikke var for dette initiativet. Med utgangspunkt i spaserturen ønsker vi med hjelp av dere å utforske kontrastene som 
finnes i dette området ut i fra et kvinnelig perspektiv. Billedkunstneren Judy Chicago har hyllet kvinner i sin installasjon “The Dinner Party.”  I Platons 
“Drikkegildet i Athen” deltok bare menn, i Chicagos installasjon symboliseres et måltid for kvinner uten at kvinnene selv er tilstede. 
Vi ønsker å lage et måltid hvor kvinners tilstedeværelse er selve drivkraften og kjernen i prosjektet.

Du inviteres fordi du er sett som en kvinne som er ___________________________________
“I feel there is something unexplored about woman that only a woman can explore.” Georgia O´Keeffe

Varm hilsen fra Tove Kommedal og Anna Roos - billedkunstnere
Pent, men varmt antrekk. Vi kommer tilbake til hvilke farger.



Strandkaien, promenaden og kvinner som gruppe (remixed)

Vi har en visjon om en lang promenade og en høy kulturbystatus som strekker seg langs strandkaien fra sentrum til det kommende konserthuset. Promenaden skal revitalisere byen og menneskene ved å fylle 
på kulturell angst og ta oss fra synden til frelsen.

Den blå promenaden er kjedet i perlebåndet, nye perler tres på etterhvert.

Prostituerte og andre kvinner skal stå som perler på en snor og servere kanapeer til cruiseturister som skal promenere langs kaien, promenaden og terrorgjerdet opp til det signaliserte konserthuset. Der ute står 
musikere og blåser musikken ut til folket og turistene i et økologisk signalhorn som automatisk remixer gamle folketoner med internasjonal listepop.

Byens befolkning blir oppfordret til å møte opp ved det tolvte blå lyspunktet langs promenaden for å dele erfaringer fra ulike vorspill før de slippes fri til aktivisering og folkeliv med gratis gourmetpølser og 
spesiallaget open-portvin. 

Der Strandkaien og Nedre Strandgate møtes kjøres konseptet ”alt til samme pris.” Der selges lokale souvenirer, paraplyer, mennesker og kart slik at samlokalisering sporer til næring og utvikling, samtidig 
som grenser kan brytes og kartene tegnes om etter individuelle behov.

Ønsket er at vi på denne måten legger tilrette for samhold og samhandling på tvers av grenser vi ikke noterer, men som er der som snubletråder og lett gyngende grunn som gir en svak, svak fornemmelse av 
kvalme. 

Til slutt oppfordrer vi alle til å delta i fellesaktiviteten dykking fra kaien, for å egenhendig erfare hva som ligger under overflaten og hvorfor sjøen bobler så rart. Det gjøres oppmerksom på at det er livsfarlig å 
dykke når man er kvalm, da brekninger under vann gir stor risiko for drukning. Derfor anbefales det å ta store mengder sjøsyketabletter! 
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