PRESSVISNING
Tid: Tisdag 10 maj klockan 11:45
Plats: Norrbottens museum
Elever ur projektet deltar på pressvisningen

Face me
I konstprojektet Face me har ungdomar i valfri konstnärlig teknik gestaltat
hur det är att vara ung i Norrbotten idag. Projektet har avslutats med en
vandringsutställning med 34 juryutvalda verk som har visats i länet och nu
avslutas på Norrbottens museum.
Elever från klass ES20 på NTI-gymnasiet i Luleå, som deltog i projektet,
kommer att finnas på plats vid pressvisningen.
Sveriges Konstföreningar Norrbotten, i samverkan med Sunderby Konstskola, har för
femte gången genomfört ungdomsprojektet Face me. 78 bildelever från gymnasie
skolor i Kalix, Kiruna, Luleå och Piteå har deltagit. På grund av pandemin skedde
arbetet hemifrån, där eleverna hade digital kontakt med lärare och kompisar.
Det kom också att spegla den verklighet som gymnasieungdomar tvingades leva i
och hantera under coronarestriktionerna.
En jury med regionens konstkonsulent Ricky Sandberg som ordförande valde ut
34 verk. Eleverna Viktor Rifalk, Linnea Sundström och Micha Lindgren fick samtidigt
juryns hedersomnämnanden och tilldelades stipendium på 1000 kronor.
I april 2021 hölls en digital vernissage på Sunderby folkhögskola, Galleri Y.
Därefter har utställningen turnerat i länet och visats i Korpilombolo, Boden/Havre
magasinet, Kalix, Kiruna, Överkalix, Haparanda och Moskosel. I maj avslutas turnén
i Luleå, på Norrbottens museum.
Projektet har genomförts med ekonomiskt stöd av Sparbanken Nord, Region
Norrbotten, Luleå kommun, Kiruna kommun och Piteå kommun.
Utställningsperiod på Norrbottens museum: 11 maj–6 juni 2022.
Vernissage 11 maj kl 18.00. Utställningen invigs av Peppe Bergström Hesselbom,
kulturchef Region Norrbotten.
Pressbild, fri för publicering
Collage med verk av Viktor Rifalk, Linnea Sundström och Micha Lindgren som fick
hedersomnämnanden och stipendium för sina verk i projektet Face me.

Kontakt, Norrbottens museum:
Catrine Backman, kommunikatör, 072-231 36 56, catrine.backman@norrbotten.se
Kontakt, projektet Face me:
Karin Westergren, ordförande Sveriges konstföreningar Norrbotten, 070-571 18 48, kajsaw@telia.com

