Höganäs Museum och Konsthall bjuder in regionala konstnärer
att ansöka till ”Art-in-residence” under 2021.

Vi vill fortsatt skapa och bidra till en kreativ och nyskapande miljö för såväl konstnärer som
publik. I vår ambition att verka i denna riktning bjuder vi nu in konstnärer boende i Höganäs
kommun att ansöka till att medverka i det ”Art-in-residence”-program som vi sjösätter och
prövar under utställningsåret 2021.
Vi vill att du som konstnär reflekterar över och i museets samlingar. Ditt konstnärliga arbete
ska ta sin utgångspunkt i ett eller flera historiska verk eller objekt som döljer sig hos oss.
I samverkan med annan konstnär förväntas du skapa ett platsspecifikt verk som är
tillgängligt för en publik på museet och på museets digitala plattformar. Vi är mycket
intresserade av att få ta del av den dialog som kan uppstå mellan dig som konstnär och
museets samlingar. Vi väljer att bjuda in er konstnärer i par för att skapa en dialog inte bara
mellan konstnär och ting, utan också konstnärer sinsemellan.
Det ”working-space” som är er utgångspunkt och verkstad kan fungera lika mycket som
ateljé som utställningsrum, tillgängligt för museets besökare och publik.

Projektets avgränsningar och förutsättningar;









Utvalda konstnärer samverkar i par (2st).
Arbetsprocessen utförs i museets ”working-space” (det innersta Gavelrummet).
Fri tillgång till museets ”working-space” under ordinarie öppettider.
Perioden för arbetsprocessen är 2 månader.
Det konstnärliga arbetet utgår ifrån och reflekterar över ett eller flera verk eller objekt i
museets samlingar.
De samverkande konstnärerna exponerar sitt reflexiva arbete löpande under perioden i
dialog med museet.
Ett arvode utgår till respektive konstnär på 8000kr (inkl. moms) vid periodens slut.
Under året 2021 planeras genomförandet av 4 projektperioder – 2 under våren och 2 under
hösten.

Vem kan ansöka?


Konstnär boende i Höganäs kommun verksam inom bild-, text- och ljudkonst, såväl som
koreografi och teater. (Det betyder att oavsett om du är till exempel grafiker, poet, cellist,
dansare eller skådespelare, så vill vi att du ansöker!)

Förväntningar på dig som medverkande konstnär i projektet;




Du har möjlighet att verka i projektet löpande under den period som du blivit antagen till.
Du utforskar och samarbetar i ditt konstnärspar.
Du kommunicerar med personalen på Höganäs museum och Konsthall för att på bästa sätt
förverkliga era idéer.

Hur ansöker du?


Du sänder in en kort beskrivning på dig och ditt konstnärsskap, samt en motivering till varför
du vill vara en del av Högananäs museums ”Art-in-residence” under 2021, till mailadress;
hoganas.museum@telia.com

Varmt välkommen med din ansökan!

