till nära 250 medlemmar från sex kontinenter och
mer än trettio länder. Aung San Suu Kyi och
hennes kamp för frihet – en av Tunedals passioner
– blev en sak för gruppen som man samlades kring
och detta blev sedan en inspiration för boken.

PRESSMEDDELANDE
Ett Rop för Frihet från 74 Konstnärer
Internationell konstnärsgrupp skapar en
bok som stöd för politisk nyckelperson
Den 2a oktober 2008, kommer Mirca Art Group,
en internationell koalition av professionella
konstnärer, att ge ut en gemensam framstöt för
frihet, en bok som heter Freedom & Art. Boken
innehåller 74 konstnärliga arbeten, vart och ett
med ett kort uttalande om sambandet mellan konst
och frihet i vår värld, och den kommer att säljas
för att skapa medel som stöd för Daw Aung San
Suu Kyi, en politisk nyckelperson som suttit i
husarrest i Myanmar (tidigare Burma) under de
senaste 18 åren pga hennes tal för politisk frihet.
Boken släpps första gången på Mahatma Gandhis
födelsedag, den 2a oktober 2008, genom en
demonstration som kallas “Set a Book Free” då
samtliga konstnärer som deltar i projektet kommer
att placera varsitt exemplar av boken på en allmän
plats. Denna första demonstration doneras av
internetbaserade bokpubliceringsföretaget
Blurb.com.
Projektet föddes ur artmesh, en social webbplats
som ger möjlighet för konstnärer att skapa
kontakter via diskussionsplatser och grupper,
liknande den sociala mega-webplatsen
Facebook.com. Den svenske grundaren Stefan
Tunedal skapade Mirca Art Group, ett privat
forum inom artmesh som ett sätt att fokusera på
konst-relaterade diskussioner i en öppen, tolerant
atmosfär. The Mirca Art Group har så långt växt

Enligt amerikanskan Carla Goldberg, redaktör och
sammanhållande länk för projektet Freedom & Art,
så syftar boken till att samla konstnärernas energi
och passion till ett riktat stöd för Mrs Aung San
Suu Kyi och hennes kamp för den egna friheten.
När det gäller arbetet med alla dessa konstnärer, så
säger Carla att, “Projektet har knytit samman
gruppen på ett helt nytt sätt. Där har varit många
underbara tillfällen av diskussioner i de
meddelanden som kan läsas av samtliga i gruppen
och alla har erbjudit sina egna förmågor vid
behov.” Om arbetet med att samla dessa
konstnärers arbeten, säger hon, “Det har varit som
att sätta ihop ett vackert pussel...där varje bit är
unik och där, slutligen, allting passar ihop i ett
stort, komplett konstverk.”
Efter den första publiceringen i oktober kommer
boken att finnas till försäljning på Amnesty
Internationals officiella webbplats och på
Amazon.com. Allt överskott går oavkortat till
Amnesty International som stöd för de
ansträngningar som görs för frisättandet av Mrs
Aung San Suu Kyi. En utställningsturné planeras
dessutom med utvalda arbeten från boken. Turnén
startar den 14e februari, 2009 på The Mount
Beacon Fine Arts Gallery, Beacon, NY.
“Jag ville se vad jag kunde göra från min trygga
ateljé i Stockholm där det vore otänkbart att en
folkvald politiker skulle kunna fängslas. Mitt
engagemang kom direkt ur den vrede jag kände
över hur Aung San Suu Kyi behandlades,” säger
Tunedal när han tillfrågas om hans passion för
Aung San Suu Kyis öde. “En kvinna som hon
borde inte behandlas på detta sätt. Hon har rätten
till sin frihet,” tillägger den ungerska
konstnärinnan Krisztina Asztalos. "Aung San Suu
Kyi's ansträngningar...är en inspiration för alla de
människor på planeten som strävar efter att uppnå
demokrati, mänskliga rättigheter och etnisk
försoning."
Genom detta globala samarbete och den befriande
kraft som finns i konstnärligt uttryck har dessa
konstnärer skapat en gemensam röst för hopp inom
de områden där frihet misslyckats.
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