
Två konstnärer från Stockholm finalister i Svanens konsttävling
Therese Parner och Alvaro Campo är två av sex finalister som juryn valt ut i Nordic Art Insight, där förstapriset är 100 000 SEK.
Finalisterna visas just nu i Almedalen.

Alvaro Campo, Vasastan, kom till final med “The hysterical accumulation of things on an invisible sphere”, blyerts på papper.

– Jag ville visa att vi själva väljer hur vi ser på saker och ting, och att ofta blir saker vi vill konsumera mer synliga för oss än vår miljö, vår
planet, säger Alvaro Campo.

Therese Parner, Kista, har skapat en skulptur, “The never ending story”, som består av ett dockhuvud där både mun och kropp rör sig till en
datorgenererad röst som läser ett urval av de många internationella miljöavtalen.

– Världssamfundet har gång på gång beslutat om nya miljöåtgärder. Åtgärder som sedan missar sina mål och vi hamnar återigen i utdragna
förhandlingar medan jorden mår sämre och sämre. It´s a never ending story, säger Therese Parner.

Läs mer om tävlingens övriga fyra finalister på: www.artnordic.org.

Temat för Nordic Art Insight var hur vi kan nå en hållbar konsumtion som tar hänsyn till klimat- och miljömål och delar rättvist på jordens
resurser. Konstnären skulle också ur ett miljöperspektiv beskriva hur verket är framtaget. Totalt kom det in 146 bidrag till Nordic Art Insight.

Det är folkets röst som avgör vem av de sex som vinner, röstning sker på www.artnordic.org. Röstningen pågår fram till sista augusti och
vinnaren presenteras i Umeå på Nordiska ministerrådets konferens Medskapandets konst. Konstverket visas även upp under Umeå Europas
Kulturhuvudstad 2014.

För kommentarer :

Alvaro Campo 070 847 57 43, alvaro.g.campo@me.com

Therese Parner, 073-906 92 12, therese@thereseparner.se

Bilder bifogas på konstverken.

För mer information: Anna Norberg, presskontakt Miljömärkning Sverige, 0762-62 54 90, 08- 55 55 24 13,  anna.norberg@svanen.se.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Svanen har ett livscykelperspektiv och ställer höga miljökrav, som revideras kontinuerligt. Det gör det
enkelt för konsumenter att välja de miljömässigt bästa produkterna. Svanen är också ett verktyg för företag som vill bidra till arbetet för ett
hållbart samhälle. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för Svanen och EU:s motsvarighet EU Ecolabel. Läs mer på www.svanen.se


