Ansökan om Vistelsestipendier 2017
Sista ansökningsdag: 23 april
Konst i Halland inbjuder härmed alla bild- och formkonstnärer med anknytning till
Halland att ansöka om vistelsestipendium till Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Centre
of Polish Sculpture in Orońsko i Polen, samt till Kiruna under 2017. Under perioden får du
en unik möjlighet att arbeta koncentrerat, låta dig inspireras och träffa människor i en ny
stimulerande miljö.
Vistelsestipendium till Centre of Polish Sculpture in Orońsko (1-30 sep)
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku/Centre of Polish Sculpture in Orońsko är ett
konstcentrum i Polen med fokus på skulptur, cirka 100 km söder om Warszawa. Som
stipendiat har du möjlighet att arbeta med olika tekniker, som t ex brons, keramik, smide,
trä och emalj. Platsen lämpar sig mycket bra för att arbeta skulpturalt. Orońsko är ett
område med vacker natur. På platsen för vistelsen finns en skulpturpark med permanenta
skulpturer och ett samtida skulpturmuseum där såväl en egen nationell skulptursamling
som inbjudna internationella konstnärer visas. Här finns också ett konsthistoriskt museum;
”Józef Brandt’s Palace”. Läs mer på www.rzezba-oronsko.pl/EN/
På skulpturcentret finns möjligheter för flera olika tekniker, om man vill prova något nytt
och experimentera. Att vara här en månad kändes lagom långt. Det fina och unika med
Orońsko är lugnet och naturen som ger plats till kreativitet, i pauserna kan man promenera i
skulpturparken där konst och natur smälter samman till ett.
							/Kajsa Willner, stipendiat 2016
I vistelsen ingår boende (1-30 september) samt hjälp av tekniker vid de olika verkstäderna, en
ersättning på 25 000 kr för resa t/r, material och levnadsomkostnader.
Vistelsestipendium till Kiruna (4-17 dec)
Genom ett nytt samarbete med Kiruna kommun kan Konst i Halland erbjuda en halländsk
konstnär från bild- och formområdet ett vistelsestipendium till Kiruna. Stipendiet innefattar
fritt boende i LKAB:s och Kiruna kommuns stipendiatlägenhet som består av två rum och
kök med fyra sovplatser.
Under vistelsen har du som konstnär möjlighet att hämta inspiration till egna projekt. Besöka
Ishotellet i Jukkasjärvi och se när konstnärer arbetar med de isskulpturer som årligen tas fram
till hotellrummen - invigning 13 december. Träffa konstarrangörsföreningen Kiruna Konstgille
och se Kiruna kommuns konstsamlingar. Besöka Korpilombolo Kulturfestival. Ta del av en rad
kulturarrangemang med anledning av att Finland firar 100 år av självständighet. Uppleva en
stad mitt i en flyttprocess. Dessutom finns stor chans till både snö och norrsken.
Utöver fritt boende bidrar Konst i Halland med 15 000 kr för resa t/r och
levnadsomkostnader.
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Ansökan ska innehålla följande information:
- Namn, postadress, telefonnummer och e-postadress
- Webbsida (om du har)
- Födelseår
- Din anknytning till Halland
- Gör en kortfattad presentation av dig själv och ditt arbete, och en beskrivning av hur du
vill använda din vistelse och vad du syftar till att arbeta med (max en A4-sida).
- Bifoga CV och 5-10 representativa bilder på egna verk.
Det är möjligt att ansöka om vistelserna i både Polen och Kiruna, dock kommer inte
en och samma person att tilldelas båda stipendierna. Uppge därför vilken av platserna du
ansöker om, eller om du ansöker om båda.
Övrigt
Den beviljade konstnären gör vid hemkomsten en skriftlig presentation av vistelsen.
Bokning av resa görs på egen hand. Försäkringar ingår ej.
Sista ansökningsdag
23:e april
Din ansökan skickas till
Du kan antingen skicka in din ansökan digitalt till konstihalland@hallandskonstmuseum.se
eller per post till nedanstående adress. OBS! Skickar du per post ska kuvertet vara
poststämplat 23 april.
Hallands Konstmuseum
Konst i Halland
Tollsgatan
302 32 Halmstad
Märk kuvertet med ”vistelsestipendium”
För mer information, vänligen kontakta Camilla Rosberg på tel 035-16 23 21
eller via e-post camilla.rosberg@hallandskonstmuseum.se
Juryn består av representanter från Konst i Halland och Emma Ströde, konstnär och
styrelsemedlem Galleri 54, Göteborg samt suppleant i KKV Göteborgs styrelse. Slutgiltigt
beslut tas av värdinstitutionerna. Besked beräknas lämnas till utvalda konstnärer under vecka 18.
Om du önskar postat material i retur, vänligen bifoga ett frankerat kuvert i ansökan.
I annat fall returneras inte materialet.

Konst i Halland är ett regionalt resurscentrum som drivs av Hallands Konstmuseum på uppdrag av och i samråd med Region Halland

