Konstnärsresidens i Frankrike
Resurscentrum för konst erbjuder konstnärer/konsthantverkare i
Norrbotten att ansöka om en månads konstnärsresidens i Grez-sur-Loing,
Frankrike.
Vill du arbeta i lugn och ro med ditt konstnärskap under en månads tid? Då ska
du ansöka om Resurscentrum för konsts residensvistelse i Grez-sur-Loing, 7 mil
från Paris.
Plats: Grez-sur-Loing ligger ca 7 mil söder om Paris och 9 km söder om
Fontainebleau. Byn har omkring 1400 invånare.
Tid för Residens: Augusti 2019
Om vistelsen
Verksamheten vid Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing präglas av en traditionsrik
och inspirerande miljö med möjlighet till arbete, tankeutbyte och social samvaro
bland likasinnade. Gästerna är konstnärer, författare, tonsättare eller
vetenskapsmän.
Hôtel Chevillon omfattar idag fyra tvårumslägenheter, en enrumslägenhet, tre
friliggande ateljéer, en ”skrivarlya”, Carl Larsson-lägenheten med tillhörande
ateljé samt tre gästrum. Dessutom finns generösa utrymmen för samvaro.
De löpande angelägenheterna på plats handhas av Madame Kerstin Decroix som
är deltidsanställd intendent. Hon talar svenska, franska och engelska.
Hôtel Chevillon är inte är ett hotell utan ett gästhem och gästerna kan därför inte
förvänta dig någon hotellservice med reception och annan service. Hôtel Chevillon
är inte handikappanpassat. Husdjur får ej medtagas.
Vad vi erbjuder stipendiaten
 Rese- och vistelsestipendium i form av Mobilitetsbidrag 15 000 SEK.
 Boende i lägenhet nr 4, enrumslägenhet, utrustad med toalettrum och
dusch samt minikök. ca 22 m2.
 Ateljé A som är ca 33 m2. Det är en ateljé i markplan med egen ingång
från gården. Ateljéfönster i tak åt norr. Invändig takhöjd vid nock ca 4 m
 Möjlighet att ta med en anhörig utan extra kostnad.
 Fri tillgång till wifi.
 Tillgång till de allmänna utrymmena; salongen, biblioteket, köket,
matsalen och trädgården.




Lakan och handdukar tillhandahålls. Tvättmaskin, torktumlare och bra
möjligheter att hänga tvätt finns såväl ute som inne.
Stiftelsens administration i Grez kontaktar dig med välkomstinformation.

Konstnären ansvarar själv för
 Inköp av mat och egen matlagning
 Allt konstmaterial som hen har behov av under sin vistelse.
 Bokning och köp av flygbiljett och/eller annan transport till och från
Grez-sur-Loing
 Att meddela, minst en vecka före sin ankomst, intendenten vid Hôtel
Chevillon vid vilken tidpunkt man avser anlända till Hôtel Chevillon.
 Att städa lägenheten liksom ateljé/arbetsrum under vistelsen samt inför
avresan.
Krav på sökande konstnär/konsthantverkare
 Sökande till residenset ska vara professionellt verksam och bo heltid eller
deltid i Norrbotten.
 Sökande ska hålla en föreläsning i Norrbotten om sin vistelse som en del
av residenset.
 Sökande ska ha ett intresse av att utveckla sitt konstnärskap.
 Sökande ska arbeta med ett tydligt projekt under vistelsen.
Ansökan
Sista datum för ansökan är 24 februari, kl. 24.00
Sammanställ följande information i en PDF
- Portfolio med bilder på ditt arbete (max 15 sidor/4 sista projekt)
- CV
- Kontaktuppgifter och länk till eventuell hemsida
- Kort personligt brev, max en A4 där du beskriver vad du vill göra under din
vistelse.
Av de konstnärer som uppfyller kraven kommer det att bli lottning. En person blir
tilldelad residenset, vi kommer även att lotta en andra och tredje person på
reservlista ifall första personen blir sjuk/inte kan delta i residenset.
Märk ansökan: ”Residensansökan Frankrike” och skicka till:
Lotta Lampa; projektkoordinator, Resurscentrum för konst
lotta@resurscentrumforkonst.se
Om Stiftelsen Grez-sur-Loing
Residenset är ett samarbete mellan Resurscentrum för konst och Stiftelsen Grezsur-Loing. Stiftelsen driver sin verksamhet utan vinstintresse och hyr ut
lägenheter och arbetslokaler till akademier, stiftelser och institutioner som i sin
tur ger stipendier för vistelse på Hôtel Chevillon. Hôtel Chevillon ägs av Stiftelsen

Grez-sur-Loing som har sitt säte i Göteborg. Stiftelsens styrelse har det
övergripande ansvaret för verksamheten.
Webbsida för mer information och bilder: http://www.grez-stiftelsen.se/

