Steinkjer 12.06.2017

PRESSEMELDING STEINKJER KOMM. KULTURSKOLE
Steinkjer kulturskole informerer herved om at to unge Steinkjerkunstnere, Aleksander Gjermstad, 8 år,
og Maja Finboe Fornes 16 år, har fått sin kunst juryert i en internasjonal barne- og ungdomsutstilling
som arrangeres i Finland. Deres kunst har blitt plukket ut av 6570 kunstverk innsendt fra 66 land.
677 unge kunstnere fra hele verden får delta med på utstillingen, og skal motta diplom ved åpningen
3.10 i Hyvinkää i Finland. Kunstverkene for utstillingen ble valgt ut fra aldersgrupper: under 7 år, 7-9 år,
10-12 år, 13-15 år og 16-18 år, og diplomene ble tildelt i hver kategori.
Utstillingen vil foregå i Art Centre for Children and Young People, "Villa Arttu" i Hyvinkää fra 04. oktober
2017 til 19. januar 2018. Finlands kulturminister Sampo Tervo kommer til å åpne utstillingen.
Utstillingen, eller deler av den, kan dra også på turnè på et seinere tidspunkt. Utstillingens utvalgte verk
blir også presentert som en digital utstilling på senterets nettside:
http://artcentre.fi/virtual_exhibitions?cid=249
Utdeling/Overrekkelse av diplom:
Aleksander og Maja vil få overrakt sin diplom på utstillingens offisielle åpningsdag.
Dato/tid: Onsdag 04.10 kl. 17.00
Sted: Biblioteket i Dampsaga kulturhus i Steinkjer.
Vi håper media kan delta på dette arrangementet.
Fakta:
Art Centre for Children and Young People, "Villa Arttu" i Hyvinkää, Finland, inviterte alle barn og ungdom
rundt hele verden til "The 16th International Art Exhibition for Children and Young People" i
begynnelsen av året 2017. Steinkjer kulturskole syntes dette var interessant for kulturskolens visuell
kunstelever, og ga mulighet til alle elever som ønsket seg å sende sitt bidrag til utstillingen om å delta.
Det var første gang det blir sendt kunstbidrag fra Steinkjer til den nevnte utstillingen som har blitt
arrangert hvert tredje år fra år 1971.
Kunstsenteret “Art Centre for Children and Young People” fremmer kunstutdanningen av barn og unge i
Finland, og dets aktiviteter omfatter kunst, kunstutdanning og forskning. Senteret organiserer
utstillinger, utdanning og opplæring, og workshops. Det legges vekt på visuell kunst. Hjertet av senteret
er den internasjonale samlingen, og arkivet til barn og ungdomskunst, som har akkumulert siden 1970tallet, og består nå av ca 100 000 kunstverk fra 130 land. Alle årets innsendte bidrag blir nå også en del
av denne samlingen. Kunstsenteret for barn og unge samarbeider med ulike ekspertorganer innen
ungdomsarbeid, kunst og kultur. Kunstsenteret er drevet av et stiftelse grunnlagt av
Utdanningsdepartementet i Finland og Hyvinkää by i 1980.
Tema for årets utstillingen var "Together" – Sammen. Årets Utstilling er en del av programmet for
hundreårsdagen av Finlands uavhengighet i 2017. Temaet kunne bli tolket fritt og behandles på ulike
måter for at deltakerens kultur, miljø og individuelle ideer skal komme fram.
Om de utvalgte kunstverkene:
 Aleksander sitt kunstverk heter "Den rare turen" som er et maleri malt med dekkmaling og tusj i
størrelsen ca. A2 om to venner på skogstur som endte litt uvanlig måte.
 Maja sitt maleri, malt med både akvarell- og dekkmaling er i størrelsen ca. A3, og heter " We
stand together even through our unknown destiny".
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Mer informasjon om Art Centre for Children and Young People, "Villa Arttu" og "The 16th International
Art Exhibition for Children and Young People" finnes:
www.artcentre.fi.
https://www.facebook.com/events/1852141971738499/
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