Spørgsmål og svar: Svanens kunstkonkurrence: ”Nordic Art Insight”
Hvem står bag konkurrencen?
Miljömärkning Sverige arrangerer Nordic Art Insight med støtte fra de øvrige nordiske lande, der
er en del af Nordisk Miljømærkning. Miljömärkning Sverige har ansvaret for de to miljømærker
Svanen og EU Ecolabel og arbejder på opdrag af regeringen for et bæredygtigt forbrug og
produktion. Vi tager udgangspunkt i et livscyklusperspektiv, når vi stiller krav til forskellige
produkter. I dag findes der cirka 8.500 produktet i Norden, der bærer Svanemærket. Læs mere på
www.ecolabel.dk
Hvorfor arrangerer Svanen kunstkonkurrencen Nordic Art Insight?
Kunstnere har med deres kunst altid formået at få mennesker til at reagere og få øjnene op for
nye udfordringer. Det er på høje tid, at vi forbrugere omstiller os til et mere bæredygtigt forbrug,
hvis jordens ressourcer skal række til alle, og vi skal nå vores klima- og miljømål. Det handler om
at forbruge det rigtige produkt det korrekte antal gange. Eller måske slet ikke at forbruge ?
Derfor uddeler Svanen kunstprisen Nordic Art Insight til den kunstner, som kan få os forbrugere
til at løfte blikket og reflektere over, hvordan vi kan opnå et bæredygtigt forbrug og en mere
bæredygtig livsstil.
Hvad er temaet?
Konkurrencens tema er bæredygtigt forbrug. Et forbrug, som tager hensyn til miljø og klima, til
sociale og økonomiske forudsætninger. I dag forbruger vi langt mere, end vi egentlig har
ressourcer til. Vi ønsker, at de deltagende kunstbidrag skal vække følelser, som får mennesker til
at reflektere over deres livsstil og blive mere bevidste om, at deres valg virkelig kan gøre en
forskel.
Hvad kan jeg vinde?
Svanens kunstpris: SEK 100.000. Eventuel skat af præmien betales af vinderen.
Hvem kan deltage?
Kunststuderende ved kunstskoler eller kunstakademier, som er fyldt 18 år, samt erhvervsaktive
kunstnere med bopæl i Norden er velkomne til at deltage. Der skal udfyldes et CV på
www.artnordic.org
Hvilken teknik må jeg bruge?
Bidragenes teknik er valgfri, dvs. konkurrencen er åben for fx maleri, skulptur, installation, foto,
film osv. Vi ønsker, at du arbejder ud fra et livscyklusperspektiv (se længere nede under
"Hvordan deltager jeg?").
Hvornår foregår konkurrencen?
Konkurrencen bliver lanceret den 15. marts 2013, og der kan indsendes bidrag mellem den 15.
marts og den 31. maj 2013. Fra den 15. marts vil der også være adgang til en kampagneside for
konkurrencen (www.artnordic.org). På denne side vil alle bidrag i konkurrencen blive vist. . Der
vil være mere information om konkurrencen på Nordisk Miljømærknings hjemmesider i alle de
nordiske lande, på www.nordic-ecolabel.org samt på kampagnesiden og på Svanens Facebookside.
Hvor stort må mit kunstværk være?

Der må kun indsendes ét bidrag pr. person. Maks. størrelse: 1x1x1 m. Maks. vægt: 50 kg. Film må
højst have en varighed på 2 minutter. Der skal indsendes mindst 1 og højst 3 digitale billeder af
dit bidrag via www.artnordic.org

Hvem udpeger vinderen?
En jury udpeger 6 finalister – 1 for hvert jurymedlem. Derefter stemmer befolkningenom, hvem
der skal vinde.
Juryens forslag vil blive præsenteret under Almedalsugen (i Sverige på Øland?)den 30. juni-7. juli.
Afstemningen er åben indtil den 31. august. Afstemningen foregår digitalt via vores
kampagneside www.artnordic.org
Hvornår/hvor uddeles prisen?
Det vindende kunstværk præsenteres og udstilles på den store miljøkonference Medskapandes
Konst den 17.-19. september 2013 i Umeå. Dér vil der også blive fremvist billeder af de seks
finalistbidrag. Disse vil desuden blive udstillet fra januar til marts 2014, når Umeå er Europas
kulturhovedstad.
Konkurrencevilkår
Miljömärkning Sverige vil i perioden 16. september 2013-31. december 2014 stå for opbevaringen
af det vindende bidrag. Hvis bidraget bortkommer/bliver stjålet/lider omfattende skade i denne
periode, erstattes det med op til SEK 15.000. Ejeren af det vindende bidrag står selv for
eventuelle supplerende forsikringer. Logi og rejser for vinderen til og fra Umeå i forbindelse med
prisuddelingen den 17.-19. september 2013 bekostes af Miljömärkning Sverige AB mod
fremvisning af kvitteringer.
Hvordan deltager jeg?
Bidragene (ét pr. person) indsendes digitalt. Se beskrivelsen herunder. Hver deltager skal på
www.artnordic.org udfylde en tilmelding, som blandt andet indeholder kunstværkets titel, en
beskrivelse af det praktiske arbejde med kunstværket, et CV samt adresseoplysninger, som
dokumenterer, at du er bosat i Norden. Beskriv også, hvordan kunstværket skildrer bæredygtigt
forbrug, og hvordan det er fremstillet på en bæredygtig måde. Al information skal være på
engelsk.
For at deltage i Nordic Art Insight skal du gøre følgende:
1. Upload højst tre digitale billeder af dit kunstværk på www.artnordic.org.
Sørg for at have et billede af dit værk i høj opløsning. Hvis du bliver en af finalisterne, vil
vi bede dig om at indsende det, men indtil da er det tilstrækkeligt med et billede i lavere
opløsning.
2. Vedhæft to korte beskrivelser af dit kunstværk (på engelsk)


Hvordan ønsker du med dit kunstværk at skildre bæredygtigt forbrug? Maks. antal tegn:
1000



Hvordan har du arbejdet praktisk ud fra et livscyklusperspektiv? Forsøg at beskrive
processen fra råvare til færdigt kunstværk. Hvilke materialer/råvarer anvender du?
Farver? Hvor kommer det fra? Hvilke kemikalier indeholder kunstværket? Har du
anvendt en energikrævende metode? Hvilken type affald har det givet? Hvordan kan
kunstværket evt. genbruges? Genanvendes? Hvad sker der, når det bliver til affald?
Vi ved godt, at det er svært at komme med fuldstændige svar på alle spørgsmål. Bare
beskriv det, så godt du kan. Vi er også klar over, at det i dag kan være en udfordring at
finde miljøtilpassede alternativer. Men eftersom kunstproduktion også belaster miljø og
sundhed (fx oliemaling, som indeholder den kendte miljøsynder kadmiumrød), ønsker vi,
at du anvender materialer og processer, der belaster miljøet så lidt som muligt.
Vi ser gerne, at du også dokumenterer skabelsesprocessen i billeder. Det kan være
stillbilleder og/eller film. Upload dem på tilmeldingssiden.

3. Dokumentér, at du er erhvervsaktiv kunstner eller studerende
Du skal være erhvervsaktiv kunstner eller kunststuderende ved en kunstskole eller et
kunstakademi og være over 18 år. Du skal også være bosat i Norden. Oplysningerne anføres på
tilmeldingssiden på www.artnordic.org
4. Godkend og underskriv aftalen for din deltagelse på www.artnordic.org
Først når disse fire trin (herover) er gennemført, og når vi har godkendt dit bidrag, deltager du i
konkurrencen.
Når du indsender et bidrag til Nordic Art Insight, vil der blive spredt og delt billeder af dit
kunstværk via internettet. Det samme gælder det øvrige materiale, såsom præsentationen af dit
kunstværk og af dig selv i tekst og billede.
Miljömärkning Sverige, som står bag Svanen, har ret til at publicere dit kunstværk (i digital form)
fra tilmeldingsdagen og på ubestemt tid. For det vindende kunstværk har vi desuden retten til at
fremvise og anvende originalværket til og med den 1. januar 2015.
Link til aftale

