Höllviken den 18 november 2010

PRESSINFORMATION

Höllvikens Konsthall hjälper barnen i södra Afrika till ett bättre liv
Genom ”Art for Life” utställningen på Höllvikens Konsthall hoppas Ronny Johnsson kunna bidra till att
minska hiv spridningen och ge många barn en bättre skolgång i södra Afrika.
- Detta är ett initiativ som jag hoppas att andra gallerier också hoppar på, säger Ronny Johnsson på
Höllvikens Konsthall.
- Bidragen är väldigt direkta. Allt går oavkortat till barnen. För en s.k. bidragsstjärna, som är på
200 kr, kan ett barns skolgång finansieras under ett helt år. Det går till så här. Varje konstverk som
ställs ut på ”Art for Life” utställningen stjärnmärks med ett antal bidragsstjärnor. Konstverk finns i
prislägen från 1000 kr och uppåt. Köparen av ett konstverk får genom köpet också ett personligt
certifikat som visar bidragets storlek samt en 142-sidig vacker bok som beskriver södra Afrika samt
hela projektet, fortsätter Ronny Johnsson.
- Vi uppskattar initiativet från Höllvikens Konsthall enormt mycket och vi tror att konstbranschen kan
bli en stor bidragsgivare framöver, säger Sam Olofsson, generalsekreterare för Star for Life.
Utställare och bidragsgivare till ”Art for Life” projektet är initiativtagaren Höllvikens Konsthall samt
de utställande konstnärerna Katarina Berndtson (målningar), Ronny Johnsson (målningar), Alf p´
(fotokonst), Marita Occelli och Elisabeth Ohlström (glasskulpturer) samt Johannes Nielsen
(bronsskulpturer). Vernissage är lördagen den 4/12 och söndagen den 5/12 mellan kl. 12 – 17.
Utställningen pågår t.o.m. den 9/1. Mer information kan hämtas på www.scandartgallery.com.
Star for Life
Star for Life är ett unikt program för att förhindra spridningen av hiv bland unga människor i södra Afrika. Vår
vision är att inspirera unga människor att tro på sin framtid och sina drömmar och stödja dem i att leva ett liv
utan aids. Star for Life startade 2005. Idag når vi mer än 72 000 ungdomar och deras familjer i Sydafrika,
Namibia och Sri Lanka.
Höllvikens Konsthall
Höllvikens Konsthall, som är en del av ScandArt Gallery, finns inom Fotevikens Museums område i Höllviken.
Vår inriktning är att presentera nutidskonst från de nordiska länderna genom separat- eller samlingsutställningar under hela året. Sedan starten för 2 år sedan har Höllvikens Konsthall arrangerat 24 utställningar
med både välkända och nya utmanande konstnärer.
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