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Poster ska hjälpa oss att inte
glömma #metoo
Vad kan vi göra för att #metoo inte ska falla i glömska? Företaget Arty Swede, som säljer
konstposters på nätet, bestämde sig för att trycka upp #metoo-posters och skänka till alla
som vill sätta upp den.
-

Det är enkelt. Sätt upp #metoo-postern som en påminnelse i ert konferensrum,
fikarummet, receptionen eller där den syns bäst. Det är ett litet och enkelt sätt att
vara med och påverka så att något viktigt finns kvar i våra medvetanden, säger Tim
Svensson, medgrundare, Arty Swede.

Idag riskerar det mesta, även det som är bra, att blåsa förbi lika snabbt som det kom. Genom
att få företag och privatpersoner att sätta upp postern väl synligt, hoppas Arty Swede kunna
vara med och påverka i arbetet för #metoo. Genom en poster på väggen kommer man att se
och påminnas dagligen.
-

De starka berättelserna från kvinnor som berört oss så mycket, gjorde att vi som
företag bestämde oss för att göra något. Därför skänker vi nu bort #metooillustrationen som en poster till alla de som vill ha den. Om det i sin tur kan bidra till
att vi fortsätter uppmärksamma sexuella trakasserier i vår omgivning, så är det i alla
fall något, säger Erika Stenlund, medgrundare, Arty Swede.

Postern har skickats som gåva till utvalda personer och företag och man har uppmanat dem
att hänga upp den på en väl synlig plats. Postern skänks bort, men beställaren står för frakt
och emballage.
Postern är skapad av Veronica Ballart-Lilja, svensk illustratör som tidigare b l a illustrerat de
svenska frimärkena.
-

Jag ville att texten skulle ha personlighet, karaktär men speciellt styrka.
Förhoppningen är att postern ska vara tilltalande att ha på väggen och samtidigt få
oss att tänka till, säger Veronica Ballart-Lilja.

Postern finns att klicka hem på företagets hemsida www.artyswede.se/metoo
Kontakt:
För pressbilder och mer info: www.artyswede.se/press Tim Svensson: tim@artyswede.com, 072-505 09 05, Erika Stenlund:
erika@artyswede.com, 070-748 34 54. Beställaren av postern står för frakt och emballage (49 kr).
Om Arty Swede:
Vi vet hur viktigt det är att trivas i sin omgivning. Därför vill vi ge fler möjlighet att omge sig med vacker, kvalitativ svensk
konst som posters, till ett rimligt pris. Att förändra och förnya sitt hem ska vara enkelt. Arty Swede startade i oktober 2017.

