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I Kiruna pågår just nu en av de största 
stadsomvandlingarna någonsin. Utställningen 
KIRUNA FOREVER på Konstmuseet i Norr, som 
görs i samarbete med ArkDes i Stockholm, visar 
hur fem samtidskonstnärer och konstnärsgrupper 
tolkar Kiruna som plats och den förändring som 
vi nu är mitt uppe i. Stadsomvandlingen innebär 
ju inte bara att hus rivs eller flyttas på. Den 
påverkar också våra känslor, tankar och minnen. 

Med den digitala ungdomsutställningen 
Norrbotten Forever vill Konstmuseet i Norr 
uppmuntra ungdomar i Norrbotten att ta tillvara 
på den underliga tid vi befinner oss i för att med 
hjälp av konstnärliga uttryckssätt berätta om och 
tolka platser och dess förändring. 

Med hjälp av de teman och frågeställningar som 
Kiruna Forever uppmärksammar har vi skapat 
projektet Norrbotten Forever – Open Call för 
ungdomar i hela Norrbotten att bidra med sina 
tolkningar eller berättelser om platser. 

För att medverka i projektet 
behöver du vara mellan 

14–19 år och bosatt 
i Norrbotten. Du kan 

medverka genom  
att måla, rita, fotografera, 

filma, skulptera, dansa, 
skapa en installation eller  

ett ljudverk m.m. 

OPEN CALL  
2020

Berätta om en plats som är  
dig nära, fysiskt eller  

i tankarna. Det behöver inte 
vara en plats som försvinner 

eller förändras, eller ens finns 
i närheten av där du befinner 
dig nu, men en plats som på 

något sätt har med dig att göra 
och den du är. Tillsammans kan 

vi skapa ett helt nytt landskap 
där vi minns och berättar om 

platser som har betytt något för 
oss, eller kanske föreställer oss 

alternativa platser.

SKICKA IN DITT FÄRDIGA KONSTVERK TILL 
NORRBOTTENFOREVER@KONSTMUSEETINORR.SE 

SENAST DEN 31 AUGUSTI 2020

TIPS! FÖLJ GÄRNA KONSTMUSEET I NORR  
I SOCIALA MEDIER UNDER SOMMAREN.  
DÄR TRÄFFAR DU ANDRA KONSTNÄRER  
OCH KAN FÅ HJÄLP OCH INSPIRATION  
UNDER SKAPANDEPROCESSEN.



PLATS, 
KÄNSLOR,

 IDENTITET
Kirunas omvandling innebär inte bara att hus 
rivs eller flyttas på. Den påverkar också vårt 
förhållande till staden, våra minnen och våra 
känslor. Många människor kommer inte längre 
att kunna peka på en byggnad och säga  
«Här växte jag upp», «Här bodde mormor» 
eller «Här träffade jag min första kärlek».  
Runt staden finns också samebyarna Laevas 
och Gabna som tillsammans med Kirunas 
mångkulturella befolkning gång på gång 
har fått flytta på sig på grund av gruvan och 
stadens behov. 

Stadsflytten väcker frågor om hur vi som 
människor förhåller oss till platser. Det 
finns många bland oss som behövt fly eller 
lämna en plats för att förflytta sig någon helt 
annanstans och som vet precis hur smärtsam 
denna process kan vara. Vilken plats kallar 
man sitt hem? Har alla ens en särskild plats 
de kallar hem? Hur hänger platsen man bor 
på eller kommer ifrån ihop med ens egen 
identitet? Vem har rätten till en plats? Vad 
händer med de minnen som hör till en viss 
plats när den förändras eller försvinner?  

Det är såklart inte bara i Kiruna som 
byggnader rivs eller stadsdelar byggs om – 
platser försvinner eller förändras mer eller 
mindre hela tiden, men vi kanske inte alltid 

märker det på samma sätt. Hur städer ser 
ut och hur de förändras händer ju inte av en 
slump utan det ligger ofta år av förhandlingar 
och planering bakom. Men vem är det som 
bestämmer hur det ska se ut i städerna vi 
bor i? Hur såg det ut innan? Har alla något 
att säga till om när det gäller hur en plats 
ska utformas? Hur skulle platserna runt 
omkring oss ha kunnat se ut om besluten varit 
annorlunda? Hur hade du velat att de såg ut? 

Kirunas stadsflytt synliggör också hur resten 
av landet ser på staden och på Norrbotten i 
stort. Hur porträtteras platser och människor 
härifrån? Är det en rättvis eller ens en sann 
bild som visas? Vilken bild har vi av oss 
själva? Påverkas den av hur andra uppfattar 
oss? Formar platsen människorna eller är det 
tvärtom, människorna som formar platsen?

Norrbotten Forever Open Call utgår från 
de teman och frågeställningar som Kiruna 
Forever uppmärksammar och bjuder in 
ungdomar i hela Norrbotten att själva bidra 
med sina tolkningar eller berättelser om 
platser. Det behöver inte vara platser som 
försvinner eller förändras, eller ens finns 
i närheten av där du befinner dig nu, men 
platser som på något sätt har med dig att  
göra och den du är. 



SÅ HÄR DELTAR DU

MEJLA IN

HJÄLP OCH 
INSPIRATION

För att medverka i projektet behöver du vara mellan 14–19 år och 
vara bosatt i Norrbotten. 

Resten är upp till dig! Måla eller rita, fotografera eller filma, 
skulptera, gör en installation, dansa, gör ett ljudverk … vi sätter 
inga gränser för hur ditt konstverk kan se ut – bara vi kan visa upp 
det på något sätt i vår digitala utställning. Projektet handlar om 
just platser – men det utspelar sig inte på någon faktisk plats utan 
sker helt digitalt utan några fysiska möten.

Mejla in ditt färdiga konstverk till  
norrbottenforever@konstmuseetinorr.se  
senast den 31 augusti. Märk mejlet BIDRAG. 
Bifoga en kort beskrivning av konstverket 
och platsen som är inspirationen bakom 
samt, om du vill, en liten text om vem du är 
och var du bor som vi kan presentera  
i samband med den digitala utställningen. 
Det går bra att medverka anonymt under 
pseudonym, meddela då detta när du skickar 
in ditt konstverk till oss.

Beroende på hur ditt konstverk ser ut 
behöver vi foton eller videoklipp av verket 
och vi kan komma att kontakta dig om vi 
behöver mer material eller har frågor om 
hur vi på bästa sätt visar ditt konstverk i vår 
digitala utställning.

I projektet Norrbotten Forever medverkar flera 
Norrbottenskonstnärer som på olika sätt förhåller  
sig till platser i sitt konstnärsskap.  

Följ gärna Norrbotten Forever i sociala medier där våra 
handledande konstnärer kommer att medverka för att på 
olika sätt bidra med inspiration till dig som skapar konst  
till utställningen.

VI SER FRAM 
EMOT ATT FÅ 
UPPLEVA DITT 
KONSTVERK!

SISTA DATUM  
FÖR MEDVERKAN: 
31 AUGUSTI 2020



FRÅGA EN 
KONSTNÄR
Är du mitt uppe i skapandeprocessen men kommer  
inte vidare och vill få hjälp av någon kunnig som kan  
ge tips eller råd?

Skicka ett mejl till norrbottenforever@konstmuseetinorr.se  
med dina frågor och funderingar och bifoga bilder eller 
videoklipp om det behövs. Vi på Konstmuseet i Norr 
besvarar dina frågor tillsammans med de handledande 
konstnärer som medverkar i projektet.  

Läs gärna mer om Kiruna Forever på vår webbplats  
och passa på att besöka utställningen i Kristallen  
i Kiruna under sommaren för att få mer inspiration.  
Utställningen Kiruna Forever öppnar den 21 juli. 

www.konstmuseetinorr.se
/konstmuseetinorr
@norrbotten.forever
@konstmuseet.i.norr


