Open Call – Konstnärsresidens i Berlin för Norrbottens konstnärer
Konstnärer verksamma och boende heltid eller deltid i Norrbotten har möjlighet att ansöka om ett
skräddarsytt konstnärsresidens i Berlin september 2019. Residensprogrammet Professional
Development and Networking Program görs i samarbete med Resurscentrum för konst och Berlin
Session Residency Program i samarbete med Berlinerpool Arts Network.
Residenset i Berlin ger konstnären en möjlighet att få testa sitt konstnärskap på en internationell
konstscen och att bygga nätverk för framtida utställningar, samarbeten eller utbyten/projekt.
Konstnären är själv med och utformar innehållet i programmet utifrån sina behov/intressen.
Det kan exempelvis vara att träffa andra konstnärer eller att presentera sig för curators, gallerister
och institutioner.

Program
Under vistelsen kommer konstnären att få möjlighet att bygga upp ett nätverk av kulturella
yrkesutövare som passar sin disciplin. Berlin Session har ett stort nätverk i Berlin och kommer vara
ett stöd på plats som hjälper konstnären att komma i kontakt med personer som kan vara av
intresse. Mötena är en viktig del i residenset för att börja bygga upp ett nätverk med syfte att öka
konstnärens chanser till utställningar/uppdrag/projekt.
Eftersom konstscenen i Berlin erbjuder en rad aktiviteter kommer Berlin Session även att sätta ihop
ett program med intressanta evenemang, utställningar, workshops, konferenser och föreläsningar
utifrån konstnärens önskemål. Utöver nätverkandet kommer det även att finnas tid för konstnären
att arbeta med ett eget konstnärligt projekt. Under residensvistelsen finns även möjlighet att besöka
Berlin Art Week som pågår 11 – 15 september.
Den utvalda konstnären kommer även att få arbeta tillsammans med en Berlinbaserad
konstskribent/curator som kommer att hjälpa konstnären att ta fram en presentationstext utifrån
tidigare gjorda och aktuella projekt. Texten kommer konstnären sedan att kunna använda i
publikationer, kataloger och projektansökningar.
Artist Talks och paneldiskussioner är ett format som Berlin Sessions arbetar mycket med. Under
vistelsen kommer konstnären ha möjlighet att presentera sitt arbete tillsammans med två inbjudna
internationella artister för en bredare publik, om så önskas.

Utöver detta program kommer konstnären att få en fullständig profil på Berlin Sessions hemsida som
kommer att spridas via deras nyhetsbrev (14 000 prenumeranter), konstnären kommer även att
nämnas på sociala plattformar.

Lägenhet och delat studioutrymme
Berlin Sessions residensboende ligger i Friedrichshain, på norra sidan av floden Spree, tidigare
Östberlin.
Lägenheten är 160 kvadratmeter och utrustad med badrum (dusch och bad), separat toalett,
vardagsrum, kök, delat studioutrymme (35 kvadratmeter), matrum och två balkonger. I sovrummet
finns säng, skrivbord, stolar, hyllor, handdukar och sängkläder.
Lägenheten har också tvättmaskin, kylskåp med frys, ugn och spis, värme, telefon och Wi-Fi.

Residenset erbjuder under september månad







Gratis boende i Berlin Sessions residensbostad.
Fri användning av delat studioutrymme.
Individuellt designat program med olika aktiviteter med syfte att stötta konstnären och
introducera konstnären till Berlins konstvärld.
Profil på Berlin Sessions hemsida och presentation i deras nyhetsbrev.
Text om konstnären skriven av konstskribent/curator.
15 000 kr i mobilitetsbidrag till stöd för resekostnader, uppehälle, etc.

Sökande konstnär ska uppfylla följande kriterier






Konstnären som söker till residenset ska vara professionellt verksam och bo heltid eller deltid
i Norrbotten.
Konstnären ska ha ett stort intresse av att vara delaktig under vistelsen och förväntas delta
på de möten och aktiviteter som Berlin Session ordnar.
Konstnären ska kunna hålla en föreläsning i Norrbotten som en del av redovisningen av
residenset.
Konstnären ska ha ett intresse av att utveckla sitt konstnärskap och bygga ett internationellt
nätverk.
Konstnären måste ha tillräckligt med språkkunskaper för att presentera sig och diskutera sin
konst på engelska eller på tyska.

Övrig information





Konstnären ansvarar själv för bokning och köp av flygbiljett och/eller annan transport till och
från residenset.
Konstnären ansvarar själv för inköp av mat och egen matlagning under vistelsen.
Konstnären ansvarar själv för inköp av konstmaterial som hen har behov av under sin
vistelse.
Konstnären städar lägenhet under vistelse och innan avfärd.

Ansökan
Ansökan och bilagor skickas in på engelska. Sista datum för ansökan är 10 mars, 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 två A4 där du svarar på nedanstående frågor (på engelska)
1. Vilket är ditt konstnärliga projekt som du skulle vilja arbeta med när du är i Berlin?
2. Vilka personer/organisationer skulle du vilja träffa/besöka? Om du inte vet vilka du vill träffa
kan du beskriva från vilket intresseområde.
3. Hur kommer vistelsen i Berlin hjälpa dig att utveckla ditt konstnärskap och/eller konstnärliga
projekt vidare?
4. Om det blir ett Artist Talk eller paneldiskussion, vilken kunskap skulle du vilja dela med dig av
inför en Berlinbaserad publik?
Konstnären väljs ut av en jury som består av en representant från Resurscentrum för Konst och
Berlin Sessions kuratoriska team. Vald konstnär meddelas senast 31 mars.

Märk ansökan: ”Residensansökan Berlin” och skicka till:
Lotta Lampa; projektkoordinator, Resurscentrum för konst
lotta@resurscentrumforkonst.se
För mer information om Berlin Session kolla in: berlinsessions.org

