ARTIST IN RESIDENCE - OPEN CALL
Välkommen att söka till Artist in Residence - På väg
45 i Åmåls, Trollhättans och Vänersborgs kommuner!
Vi kommer under våren öppna våra konsthallar för ett
residens där professionella konstnärer och kreatörer
arbetar med ett egenformulerat projekt. Du behöver
alltså inte vara konstnär för att ansöka, utan ansökan är
öppen för kreativt arbetande personer från helt olika håll.
Du är som medverkande fri att formulera din arbetsidé
för residenstiden och vi ställer inga motkrav på
presentation annat än medverkan i gemensamma
arbetsseminarier. Du är inte begränsad till konsthallarna
som arbetsyta, utan är välkommen att arbeta med helt
andra platser i området om du vill.

Vi kommer stötta dig under vistelsen med boende, resor
och de resurser som du behöver för att genomföra ditt
projekt. Över tid tror vi att detta nystartade
residensprogram kommer innebära nya vägar för
konsthallarna att arbeta samt ge många professionella
konstnärer och kreatörer en arbetsplattform och ett
nätverk av hög kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med
och lägga grunden för detta!
Är du nyfiken? Vill du ansöka?
Läs vidare för information om residensets upplägg och
genomförande samt hur du går tillväga för att skicka in din
ansökan.

VAD INNEBÄR RESIDENSET?
AiR -På väg 45 är ett Artist in residence-program som
genomförs av Trollhättans, Vänersborgs och Åmåls
kommuner. Syftet är att samarbeta över kommungränserna för att utveckla konsthallarna och bilda en
arbetsplattform för professionella konstnärer och
kreatörer i östra Fyrbodal.
Residenset genomförs första gången våren 2022 och är
uppdelat i två perioder:
-En researchperiod som startas med ett digitalt
seminarium inriktat på praktiska frågor och
förutsättningarna för de medverkandes arbete. Som
medverkande konstnär kan du sedan välja hur du själv
hur du vill genomföra din research, men om du behöver
boende under hela eller delar av boende behöver du ange
det i din ansökan.
-En residensperiod då de medverkande konstnärerna bor i
anslutning till någon av konsthallarna och arbetar med
sitt projekt. Under residensperioden genomförs ett
arbetsseminarium där de medverkande konstnärerna
tillsammans med projektgruppen från konsthallarna
presenterar och dokumenterar arbetsprocessen. Det finns

också möjlighet till att presentera sitt arbete publikt i
samband med residensperioden.
Medverkande konstnärer erhåller arvode för vistelsen, ev
föreläsningar, en budget för material, tillgång till
arbetsytor efter behov, assistans och handledning efter
behov, boende, resor samt hjälp med transport och
logistik.
De konstnärer som medverkar erhåller också uppdraget
att som en del av urvalsjuryn medverka i urvalsprocessen
kring nästa års residens.
För att söka till AiR På väg 45 ska du vara en
professionellt arbetande konstnär/kreatör i Sverige eller
utomlands. Det innebär att du som söker inte behöver
vara konstnär till professionen, utan vi välkomnar alla
typer av kreativt arbetande att söka. Vi vill gärna se en
blandning av intressanta projekt och idéer realiseras med
våra konsthallar som plattform.
Programmet erbjuder sex platser under våren 2022.

RESIDENSETS TIDSLINJE

28 februari:
Sista datum för ansökan.

3 mars:
Besked till antagna konstnärer.

28 mars - 8 april:
Researchperiod

25 april - 22 maj:
Residensperiod.

13 maj:
Arbetsseminarium för
medverkande konstnärer och
projektgrupp.

KONSTHALLEN TROLLHÄTTAN är en kommunal

Bakgrund
Konsthallarna i Trollhättan, Vänersborg och Åmål har tillsammans sett ett
behov av att bli relevanta för fler besökare och gynna det demokratiska
samtalet. Det kan ske genom att se konsthallarna som en resurs som bidrar
till att konstnärligt och kreativt arbete stimuleras. Vi vill hitta konkreta
former för samarbete mellan våra konsthallar för att bygga en gemensam
plattform som spänner över kommunerna, som vi tror kommer gynna både
konstnärer, besökare och konsthallarnas utveckling.
AiR - På väg 45s program är ett pilotprojekt där samarbetet prövas genom
att konstnärer och kreatörer bjuds in för att arbeta och använda
konsthallarna som en resurs under en period.
Visionen för residenset är att skapa en levande och aktiv plattform för
konstnärligt och kreativt arbete och utbyte. Konsthallarna kan genom att
hitta mer öppna arbetsprocesser bli mer relevanta för fler professionella
utövare och vidga sina målgrupper.
Att konstnärer och kreatörer bjuds in att arbeta i konsthallarna innebär att
AiR-programmet låser upp och undersöker nya arbetsformer. Vi ställer
arbetsprocessen och deltagandet i fokus, vilket också är en utveckling av
konsthallen som en demokratisk institution.

konsthall som sedan 2012 finns i en stor och
vackert bevarad industrilokal från 1896. Här
visas årligen ett varierat program med
utställningar av lokala, nationella och
internationella samtidskonstnärer, med vitt
skilda uttryck och tekniker.
Som fördjupning och komplement till
utställningarna erbjuds också visningar,
workshops, föreläsningar och andra
kulturarrangemang. Till Konsthallens
utställningar och egna arrangemang är det alltid
fri entré.

VÄNERSBORGS KONSTHALL är belägen mitt i
centrala Vänersborg i vad som fram till 70-talet
var stadens stadshotell. Byggnaden är från
mitten av 1800-talet och i huset hittar du även
Folkets Hus och Vänersborgs teater.
Programmet omfattar lokala och internationella
konstnärer. Utställningarna är kopplade till en
aktuell samhällsdebatt, existentiella
frågeställningar och individuella konstnärskap.
Under varje utställning erbjuder konsthallen
programpunkter i form av föreläsningar,
seminarier, samtal och kreativa workshops för
olika åldrar.
En stor och viktig del av Vänersborgs konsthall
är samverkan med det lokala föreningslivet,
grundskolor och gymnasieskolor samt
konstinstitutioner i kranskommunerna.

ÅMÅLS KONSTHALL ligger centralt i Åmåls
historiska stadskärna inhyst i kulturhuset
tillsammans med bibliotek och föreningsarkiv.
Här visas ett brett spektrum av samtidskonst
och andra former av skapande uttryck som
speglar den lokala konsscenen såväl som
samtidskonstens rörelse. Konstmötet är en
central process där konsthallen arbetar för att
främja mötet och upplevelsen av konst för
besökaren.

TEMATIK
Tematiskt drivs residenset för att skapa goda
förutsättningar för utbyten mellan professionella utövare
inom konstfältet och andra kreativa hantverk och
näringar. Den som medverkar uppmuntras att bygga sitt
projekt kring ett utåtriktat undersökande arbete.

kontakt med målgrupper, tillgängliggörande av resurser,
logistik etc. När du blir antagen tilldelas du en konsthall
som blir din hemvist under residenset baserat på var och
hur du önskar arbeta samt för att skapa en jämn
resursfördelning mellan de medverkande utövarna.

Programmet bygger på att över tid skapa ett organiskt
nätverk kring residenset där professionella konstnärer
och andra kreatörer kan mötas, arbeta och utvecklas och
dessutom själva ha ett inflytande över hur nätverket
utvecklas.

Blir du antagen åtar du dig att komma till Vänersborg,
Åmål och Trollhättan och arbeta utifrån den idé som du
presenterat i din ansökan till residenset.

Konkret kommer tematiken innebära att de
medverkande arbetar med ett egenformulerat projekt
med konsthallen som en arbetsplats och med tillgång till
de resurser som finns där.
Arbetet är inte avgränsat till konsthallen utan kan lika väl
vara inriktat på någon annan del av området som de tre
kommunerna utgör.
Genom residenset får de medverkande det stöd som
behövs för att genomföra sina projekt, t.ex. genom

Det ges möjlighet till presentation av verk i samband
med residenset, men det är inget krav att presentera sitt
arbete publikt. De medverkande kommer dock
tillsammans med personal från konsthallarna genomföra
ett arbetsseminarium för att ha en dialog om
arbetsprocessen, möjliggöra en samlad dokumentation
samt för feedback till konsthallarna.
Slutligen deltar konstnärerna i juryarbetet inför nästa års
residens som arvoderade jurymedlemmar.

PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Arvode för varje medverkande
konstnär:

Du som medverkar i residenset förutsätts arbeta aktivt under din vistelse
och ange vilka typer av lokaler och resurser du behöver för ditt projekt i
din ansökan. Där beskriver du också vilken av konsthallarna i
programmet du vill ha som hemvist under residenset. Den konsthallen du
får som hemvist blir basen för ditt arbete under perioden och du kommer
ha tillgång till lokaler där samt en kontaktperson från konsthallen som
hjälper dig under vistelsen.

Arbetsstipendium: 21 500kr

Har du ett annat lokalbehov än det som kan tillgodoses genom
konsthallarna behöver du tydligt ange och motivera det i din ansökan.

Gratis boende vid behov.

För dig som deltar ordnar vi resor och boende i samband med residenset.
Om du bor nära och inte behöver särskild bostad är det inget krav att du
ska bo i något av oss anvisat boende, utan du kan röra dig mellan
residenset och ditt hem som du önskar.
Boendet som vi ombesörjer kommer att ligga i nära anslutning till någon
av de medverkande konsthallarna, baserat på vilken konsthall du kommer
ha som hemvist under residenset.

Reseersättningar till och från AiR:
Efter behov.
Produktionsmaterial: 5 000kr
Föreläsningsarvode vid
arbetsseminarium: 3 500 kr

Gratis arbetslokal i någon av
konsthallarna.

DIN ANSÖKAN
Du är välkommen att ansöka om att medverka i AiR - På väg 45 genom att
fylla i en projektansökan och lämna till oss senast 28 februari 2022.
Urvalet görs av en jury bestående av representanter från varje konsthall,
representanter från de medverkande kommunerna samt projektledaren för
residenset.
Urvalet kommer ske genom att hitta de projekt och idéer som har god
potential att genomföras på ett bra sätt under residensperioden utifrån de
givna förutsättningarna för residenset. Vi kommer ta särskild hänsyn till
projektidéer som bygger på samverkan med andra parter och medskapande
i civilsamhället.
Urvalet ska göras så att både lokala konstnärer och utifrån kommande/
internationella konstnärer medverkar.
Vi uppmuntrar både dig som är tidigt ute i din karriär såväl som dig med
längre erfarenhet att söka.

Vad ska ansökan innehålla?
•

Personligt brev och CV

•

Projektbeskrivning, inkl:

•

Artist statement / abstract

•

Var i området (som utgörs av
Åmåls, Trollhättans och
Vänersborgs kommuner) du
avser arbeta

•

Samarbeten och målgrupper

•

Förslag till dokumentation

•

Önskemål om ev. presentation

•

Hur du vill använda dig av
konsthallen under residenset

Samt
•

Tidsplan, hur du vill disponera
din research och ditt residens

•

Beskrivning av materialbehov
inom ramen för din
materialbudget

•

Behov av övriga resurser, t.ex.
Transporter, resor, kontaktvägar
etc.

•

Lokalbehov, om du har behov av
lokal utöver konsthallen.

Information
Kontaktperson för utlysningen:

Länk till ansökan:

Petter Öhnell / petter.ohnell@amal.se /

www.amal.se/pavag45

+46 702 83 20 28

Kontaktpersoner för konsthallarna:
Åmål
Rebecka Andersson / rebecka.andersson@amal.se /
+46 532 172 08

Vänersborg
Märta Cassel / marta.cassel@vanersborg.se /
+46 521 72 24 02

Trollhättan
Peter Hagsér / peter.hagser@trollhattan.se /
+46 520 49 64 54

Artist in residence - På väg 45
genomförs som ett pilotprojekt våren
2022 med stöd från Västra
Götalandsregionen och Fyrbodals
kommunalförbund.

