www.norrbottensmuseum.se

PRESSMEDDELANDE
BOKRELEASE: En plats försvinnande

Fredag 21/8 kl 16.00–18.00 på Norrbottens museum

Release av fotoboken ”En plats försvinnande”, av Fanny Carinasdotter,
Anja Örn och Tomas Örn, på Norrbottens museum. I samarbete med
Galleri Syster.
Program, 17.00:
• Konstnärerna läser ur boken och berättar om platsen, gruvan och deras fleråriga
projekt Att använda landskap och En plats försvinnande. De berättar om sitt
samarbete och de gemensamma processerna i Norrakollektivet.
• Norrbottens museum presenterar utställningen Kiruna Ortdrivaren.
• Galleri Syster berättar om SamArtBete, ett projekt som undersöker och stöder
kollektivt skapande och som var uppstarten till Norrakollektivets arbete.
Sedan 2016 har konstnärerna Fanny Carinasdotter, Anja Örn och Tomas Örn
samarbetat i ett projekt kring Aitikgruvan utanför Gällivare. Gruvan med kringligg
ande landskap har blivit en projektionsyta för dem att undersöka, förstå och belysa
mineralutvinningen med dess konsekvenser för människa och natur.
Delar av arbetet visas just nu i utställningarna Kiruna Forever som visas parallellt på
ArkDes i Stockholm och Konstmuseet i Norr i Kiruna, samt Människans Natur på
Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi i Umeå.
“Även om vi visat mycket av arbetet i utställningsform kände vi att det fanns så
mycket mer vi ville uttrycka om platsen. Med den här fotoboken har vi kunnat samla
vårt material om en plats som snart inte längre finns kvar.”
Boken är finansierad med stöd från Konstnärsnämnden, Längmanska kulturfonden
och Norrbottens museum.
Recensionsexemplar? Mejla: norrakollektivet@gmail.com
Om konstnärerna: Fanny Carinasdotter, Anja Örn, Tomas Örn har samarbetat
sedan 2016. De samarbetar under namnet Norrakollektivet. De bor och verkar i
Luleå respektive Umeå.
• Om Fanny: www.fannycarinasdotter.se
• Om Anja: ratdragonproduction.se/anja.html
• Om Tomas: ratdragonproduction.se/tomas.html

Kontakt: Fanny Carinasdotter 073-021 56 00, Anja Örn 073-061 15 88,
Tomas Örn 070-467 25 49, norrakollektivet@gmail.com
Arrangör: Norrbottens museum, Storgatan 2, Luleå
Matilda Eriksson, 076-139 54 20, matilda.c.eriksson@norrbotten.se
I samarbete med: Galleri Syster
Therese Engström 070-371 40 55, Sara Edström 072-242 40 12, info@gallerisyster.se

Coronapolicy:
Max 50 personer
samtidigt i huset,
varav 30 i caféet.
Inga förbokningar.
Fri entré.

