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Vuoden taiteilija 2019 -kilpailu on käynnissä
Vähemmistökulttuuria kuvamuodossa: Ruotsinsuomalainen Vuoden taiteilija valitaan jälleen
Tukholma, 25. tammikuuta 2019 – Suomiart, Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden
yhdistys, kutsuu kaikki ruotsinsuomalaiset kuvataiteilijat osallistumaan Vuoden taiteilija 2019
-kilpailuun, jonka tavoitteena on tuoda esiin ruotsinsuomalaista taidetta ja taiteilijoita.
Taiteilijat saavat lähettää kilpailuun kuvia teoksistaan aina helmikuun 25. päivään saakka.
Vuoden 2019 juryyn kuuluvat taidehistorioitsija Lena Holger, muotoilija Ariane Bucquet
Pousette, taiteilija Sackarias Luhanko ja Ruotsin kansallismuseon ylijohtaja, Susanna
Pettersson. He valitsevat viisi finalistia, Vuoden nuoren taiteilijan ja Vuoden taiteilijan 2019.
Kuvat finalistien taideteoksista julkistetaan yleisöäänestykseen Suomiartin kotisivulla
www.suomiart.se, Suomalaisen kirjakaupan taideseinällä Tukholmassa ja Ruotsin
Suomalainen -lehdessä 23.3. - 27.4.2019. Yleisö saa äänestää oman suosikkinsa finalistien
joukosta. Tapahtuma huipentuu, kun finalistit esitellään, Vuoden nuori taiteilija ja Vuoden
taiteilija 2019 sekä yleisön suosikki julkistetaan finaalijuhlassa Suomen
Tukholman-suurlähetystössä toukokuun alussa.
Vuoden taiteilija valitaan nyt kolmannentoista kerran. Kilpailuun haetaan digitaalisesti.
Vuoden taiteilija 2019 -kilpailun säännöt löytyvät Suomiartin kotisivulta
http://www.suomiart.se
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Ruotsinsuomalaisten kuvataiteilijoiden yhdistyksen, Suomiartin, tarkoituksena on luoda ja
kehittää ruotsinsuomalaista kulttuuria Ruotsissa järjestämällä taidenäyttelyitä, kursseja,
matkoja ja muita kulttuuritapahtumia. Suomiart osallistuu myös kansainvälisiin
yhteistyöprojekteihin. Vuonna 1977 perustetussa koko maan kattavassa yhdistyksessä on yli
100 jäsentä. Lisätietoja Suomiartista löytyy sivulta: http://www.suomiart.se
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Tävlingen Årets konstnär 2019 pågår
Sverigefinsk minoritetskultur i bildform: Årets konstnär väljs igen.
Stockholm, den 25 januari 2019 – Suomiart, Sverigefinska bildkonstnärernas förening,
välkomnar alla sverigefinska konstnärer att delta i tävlingen Årets konstnär 2019.
Utmärkelsen Årets konstnär syftar till att lyfta fram sverigefinsk konst och sverigefinska
bildkonstnärer. Fram till den 25 februari 2019 är alla sverigefinska bildkonstnärer välkomna
att skicka bilder på sina konstverk till tävlingen.
Juryn, bestående av konsthistorikern Lena Holger, formgivaren Ariane Bucquet Pousette,
konstnären Sackarias Luhanko och chefen för Nationalmuseum i Stockholm, Susanna
Pettersson, utser fem finalister, Årets unga konstnär och slutligen Årets konstnär 2019.
Bilder på finalisternas konstverk kommer att publiceras för publikomröstning på Suomiarts
hemsida www.suomiart.se, på Finska bokhandelns konstvägg i Stockholm och i tidningen
Ruotsin Suomalainen under tiden 23.3. - 27.4.2019. Publiken får rösta fram sin favorit.
Tävlingen kulminerar i början av maj då finalisterna och vinnarna presenteras i en finalfest
på Finlands ambassad i Stockholm.
Årets konstnär kommer att väljas nu för trettonde gången. Ansökan är digital och Årets
konstnär 2019-regler finns på Suomiarts hemsida på:
http://www.suomiart.se
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Målet med sverigefinska bildkonstnärernas förening är att främja sverigefinsk kultur i Sverige
genom att anordna konstutställningar, kurser, resor och annan kulturverksamhet. Suomiart
deltar även i internationella samarbetsprojekt. Den riksomfattande föreningen har över 100
medlemmar. Suomiart grundades 1977. För mer information vänligen besök:
http://www.suomiart.se
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