Open Call
AiR 4 x 400år - Piteå

The Opposite Sphere, Albertville 1992, Jan-Erik Falk,
Dan Lestander, Eva Gun Jensen & Ricky Sandberg

Crowd, LuleåVinterbiennal 2006, Jiri lastivicka & Jan Lastovicka.

Snöskulpturresidens i Piteå som firar 400 år 2021
Tid för Residens: 15 feb – 19 feb 2021
Under år 2021 fyller fyra städer 400 år - Piteå, Luleå, Borås och Göteborg. Väst möter Norr
eller Norrbotten möter Västra Götaland i ett samarbetsprojekt mellan alla fyra städer. Ett
gemensamt firande kommer ske när de fyra städerna genomför konstnärliga utbyten under året.
Fyra stycken residens ska skapas och till varje residens deltar olika konstnärer som är bosatta
i 400-årsstäderna. Alla residens kommer ha olika teman beroende på platsens unika förutsättningar. Gemensamt är att en konstnär från varje ort närvarar på plats och bidrar med
sin erfarenhet och kunskap till residenset på platsen. Piteå är först ut och bjuder härmed in
en pitebo, en luleåbo, en boråsare och en göteborgare till att utforska staden och snön.
Tillsammans kommer konstnärerna under en vecka att skulptera fram verk utifrån varsin 3x3x3 meter kub
av hårt pressad snö som är placerad mitt i centrala Piteå. Detta innebär att Piteåborna kommer att kunna
följa konstnärernas arbetsprocess. Konstnärerna arbetar utifrån Piteås 400-åriga historia som tema. Tre
stycken gemensamma förmöten kommer att hållas digitalt då idé och skissarbete diskuteras. Slutgiltiga
skisser presenteras i gruppen innan konstnärerna anländer till Piteå för att sedan kunna arbeta i skarpt läge.
Du behöver inte ha jobbat med snöskulptur innan, varje konstnär kommer att få hjälp med sitt verk av en
assistent som har erfarenhet av att jobba med snöskulptur. Vi ser gärna att du som söker har jobbat
tredimensionellt och är professionellt yrkesverksam konstnär.
Vår önskan med detta residens är att det ska stärka nätverk/utbyten mellan konstnärer i två delar av landet.
Att det kan skapa ett tillfälle att jobba i ett nytt förgängligt material och inte minst att det blir någonting
piteborna kommer få uppleva under vintern.
Residenset arrangeras av Piteå Kommun, Konstkonsulenten i Region Norrbotten och Resurscentrum för
konst i samverkan med Textile Fashion Center i Borås och Göteborg&CO.

Residenset erbjuder konstnären:
•
Skattefritt stipendium på 15 000 SEK.
•
Resa och boende på hotell.
•
Traktamente 300 kr/dag.
•
Processledare som håller övergripande i arbetet.
•
En assistent som hjälper till i arbetet.
•
Basverktyg för snöskulptur.
Du förväntas:
•
Delta i tre planeringsmöten innan du kommer till Piteå
•
Göra egen research och skissa fram din skulptur innan ankomst
•
Jobba med snöskulpturen tillsammans med din assistent OBS! Det är fysiskt krävande att jobba
med snöskulptur, du måste ha en bra grundkondition för att orka arbeta med materialet och vädret
kan vara oberäkneligt.
•
Vara med på invigning och ett publikt samtal samt gemensamma aktiviteter för gruppen
•
Ställa upp på eventuellt samtal/media i din hemstad.
Kriterium för sökande:
•
Professionell konstnär med konsthögskola eller minst 4 års arbetslivserfarenhet.
•
Boende i Luleå, Piteå, Borås eller Göteborg. OBS! Det räcker inte med att du kommer från en av
dessa städer och idag bor någon annanstans, du måste bo i den staden du söker ifrån.
Ansökan
Sista dagen för Open call är den 22 november 2020, vid midnatt. Eventuella intervjuer genomförs 3-4 dec
kl. 9-12 därefter slutgiltigt val.
Skicka din ansökan till: lotta@resurscentrumforkonst.se
Markera e-postmeddelandet med ”Residens Piteå 2021”.  
Intervjuer med två utvalda artister från respektive ort kommer att göras innan juryn tar ett slutgiltigt beslut.
Vänligen samla följande i en PDF:
•
Vilken stad söker du ifrån?
•
Motivationsbrev, varför du vill komma till Piteå och delta i detta residens, vad har du för erfarenhet
av att jobba tredimensionellt, hur ser du på att jobba i grupprocess? Högst 1500 ord
•
Foton av dina tidigare verk/projekt, högst 5 projekt och tre bilder/projekt
•
CV
•
Adress till webbsida eller andra sociala medier
•
Kontaktinformation
Kontakt
Har du frågor? Kontakta
Ricky Sandberg, Konstkonsulent
rikard.sandberg@norrbotten.se
070-252 16 41
Mer info:
Piteå kommun: https://www.pitea.se/
Resurscentrum för konst: http://www.resurscentrumforkonst.se/
Swedish Lapland AiR: http://www.swedishlaplandair.se/
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