Sök produktionsresidens på
Konstverket sommaren 2020.
DEADLINE 2 MARS
Konstverket utlyser produktionsresidens för professionella konstnärer
inom bild, form och scenkonst. Residenset vänder sig till konstnärer
och/eller projekt som vill utforska de möjligheter till interdisciplinära
samarbeten och praktiker som Konstverket kan erbjuda.
Residenset omfattar fri tillgång till produktionsrum i form av:
- Projektateljé juli - augusti
- Blackbox 20 juli - 2 aug
- Möjlighet att arbeta i dansstudio under perioden 1 juli - 2 aug
- Möjlighet att arbeta i två av produktionshusets specialutrustade
-

verkstäder under hela residensperioden juli-augusti
Tillgång till mötesrum, kontorsplats och övriga gemensamma
utrymmen.
Rådgivning
20.000kr som kan gå till produktionsmaterial, curator/dramaturg,
handledning i verkstäderna mm

Konstverket erbjuder även viss teknisk utrustning och personal på plats,
samt möjlighet att presentera arbete för publik i början av september i
samband med vårt Öppet hus/Festival. Arvoden, rese- eller
boendekostnader ingår inte i residenset.
Ansökan: Projektbeskrivning där det framgår hur projektet förhåller sig
till Konstverket som plats samt hur ni avser använda de olika lokalerna,
max 1 A4. Kortfattad CV/biografi för sökande konstnär/-er.
Urval: En referensgrupp med utövande konstnärer inom bild-, formoch scenkonstområdet bedömer ansökningarna.
Ansökan skickas till eva.broberg@konst-verket.se senast 2 mars
2020. Besked ges senast vecka 13.
Frågor: kontakta Eva Broberg via mejl eller telefon 0767751122

Mer om Konstverket
Konstverket är ett produktionshus för samtida konst i Stockholm,
grundat av SITE och Konstnärernas Kollektivverkstad, KKV.
Här arbetar yrkesverksamma scenkonstnärer, bildkonstnärer,
formgivare och konsthantverkare. Våra lokaler på 3700 m2 omfattar
flera olika produktionsrum, kontorsplatser och mötesytor.
För mer information om vad som händer i huset se www.konst-verket.se
Produktionsrummen
Black box - 266 m2
Två dansstudios – 74 m2 / 132 m2
Ateljéplats – Monumental och projektateljé
Betong – Formtagning, gjutning och slipning
Brons – Gjutning, formtagning och vaxbearbetning
Grafik – Högtryck, djuptryck, litografi och offset
Keramik/Emalj – Mindre keramikverkstad med ugn för emaljarbeten
Metall – Allmän metallverkstad
Print – Analogt och digitalt fotolabb
Screen – Screenverkstad med tryckrum för papper och textil
Textil – Färgeri och sömnad
Trä – Allmän träverkstad
Konstnärernas Kollektivverkstad – Konstproduktion sedan 1969
Konstnärernas Kollektivverkstad erbjuder mycket goda möjligheter till
konstproduktion i ett större antal specialutformade ateljéer och
verkstäder. Här finns också förutsättningar att arbeta med monumentala
konstverk för offentlig miljö. Den ideella föreningen välkomnar alla
yrkesverksamma bild- och formkonstnärer att bli medlemmar.
SITE – Kraftverket för professionella dans och scenkonstnärer.
SITE är ett produktionshus och en konstnärlig plattform för den
professionella samtida scenkonsten, med ett specifikt fokus på dans.
Verksamheten omfattar utöver produktionslokaler även rådgivning,
residens och samarbetsprojekt kring mentorskap i konstnärliga
processer.

