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Hej! 

Här kommer nyhetsbrevet för sept. 2021. Hoppas alla haft en skön sommar med sol å bad, 

vandringar, skapande m m. Nu står hösten för dörren med nya utmaningar för oss alla. De 

flesta i Sverige är idag vaccinerade och därför hoppas vi att nu är det dags att återgå till 

normalt liv igen. I detta nyhetsbrev finns aktuell information om olika uppdrag och 

utställningar, stipendier att söka. När det gäller Konstnärsalliansens uppskjutna 

utställningar till december och till 2022, kommer ny information om detta i höst, håll koll 

på mejlen, och se även vår hemsida. Styrelsen för KFA håller sammanträde den 5 sept. i 

Göteborg kl. 18.00. 

Nytt nr av tidningen Artär beräknas komma ut i november-december. KFA 

driver vidare vår crowfunding-kampanj på facebook-sidan (dela) och på vår 

hemsida. Tacksam för att ni hjälper oss att dela denna kampanj så vårt 

budskaps sprids vidare. 

Inbjudan till Galleri Riddaren Gamla stan 

Här kommer inbjudan till samlingsvisning på Galleri Riddaren Gamla stan 

Stockholm. Utställningstid är: 3 – 10 december 2021. KFA för 10% på hyran och 

utställarna delar på 7700 kr. Utställarna bevakar utställningen själva, delar på 

bevakningen. 

OBS! Anmäl dig senast 10 oktober 2021, via e-post till: 

kansli@konstnarsalliansen.se 

 

http://www.konstnarsalliansen.se/
mailto:kansli@konstnarsalliansen.se


Nya samarbetsavtal har tecknats med konstnärsföreningar. Dessa är 

Graffitifrämjandet, Strängnäs konstnärsakademi. Vi återkommer med mer 

information om detta senare. 

Kulturstipendium 

Kulturnämnden utlyser tio kulturstipendier à 30 000 kronor att sökas av 

yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna 

är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa 

förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan 

erhållas högst en gång. 

Ansökan för 2021 är öppen till 15 december 2020.   

Arbetsstipendium 

Kulturnämnden utlyser 15 arbetsstipendier à 100 000 kronor att sökas av 

yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna 

är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa 

förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Stipendiet kan 

erhållas högst tre gånger. Ansökningarna bedöms av en sakkunnig jury. 

Ansökan för 2021 är öppen till 15 december 2020.  

 

ANSÖKNINGSTIDER: 

KONSTNÄRSNÄMNDEN 

www.konstnarsnamnden.se 
Internationellt utbyte och resebidrag 3 juni - 15 sep 2021 nov 2021  

Arbetsstipendium 15 okt - 16 nov  2021 apr 2022  

Internationellt utbyte och resebidrag 16 sep - 2 dec 2021 jan 2022  

 



 

Theme : After is Now 

DATES 
MAY 2th 

OCTOBER 1st   

 
 
NOVEMBER 7th 

NOV 7th -  14th  

 
 
NOV 7th -  13th 

NOVEMBER 14th  

 
Open call begins. Submit your video. 

Deadline for submissions (24:00 CET). 

 
 
Official opening of the festival. 

Public screenings daily I 16h / 24h I 

 
 
Online voting for the audience. 

Closure of the festival and announ- 

cement of the award winners. 

Can we turn the clock back and hope that everything can be like it was at the end of 

2019? Do we have to set the alarm and wake up to the emergencies that the world has 

to confront? Can climate crisis, poverty and inequality be faced in the same way as the 

Pandemic? 

 



 

60Secs Festival screens movies in urban, public space, onto walls of buildings and 

streets. The audience is people wandering the city. In this sense the festival is an 

intervention in the city, providing alternative perspectives, ways of seeing, ways of 

browsing the city, a kind of psychogeography. 

 
 
The 10 best films will be projected in urban locations in Copenhagen, Frederiksberg, 

Køge and Helsingør during the festival week. 

Jury Prize of 15000DKK, will be awarded to the best short and 8000DKK to the winner 

of the Audience Award, selected by online voting. 

 

 

Gästbostad på SI i Paris 
Är du forskare eller kulturarbetare och söker korttidsboende i Paris för att jobba med ett 

projekt med anknytning till Frankrike? Då kan du ansöka om gästbostad på Svenska 

institutet i Paris. Svenska institutet håller till i det karakteristiska1500-talspalatset, Hôtel 

de Marle, mitt i de centrala Maraiskvarteren. 



Studio 4 inredd av Carl Malmsten AB och Anna Kraitz inom ramen för projektet Hem x 6. © 

Raphaël Dautigny 

Svenska institutet i Paris avslutade 2019 omfattande renoveringar av gästbostäderna 
med utgångspunkt i god design, kvalitet och hållbarhet i samarbete med några av 
Sveriges främsta designers och designföretag. 

Vistelsen 

Hos oss finns sex enrumslägenheter med plats för två personer. Lägenheterna är 
bostäder och kan inte användas som ateljé eller övningslokal*. Vi erbjuder boende under 
14 dagar i början eller slutet av en kalendermånad eller 28 dagar. Vistelsetiden kan 
alltså inte anpassas individuellt över ett månadsskifte t ex. 
Hyran är 8 500 SEK för 28 dagar för privatpersoner och 10 000 SEK om det är en 
organisation, institution eller företag som betalar. För 14 dagar är kostnaden 5 000 SEK 
respektive 6 000 SEK. 

Ta en virtuell rundvandring i de nyupprustade lägenheterna (länk till Institute Suédois 
webbplats). 
* Behöver du boende med en arbetslokal eller vill kombinera en vistelse i Paris med en 
vistelse i en mer lantlig miljö, rekommenderar vi dig att gå in på hemsidan för Stiftelsen 
Grez-sur-Loing. Stiftelsen äger ett före detta pensionat i byn med samma namn som i 
slutet av 1800-talet hyste många nordiska konstnärer och författare. De erbjuder rum, 
mindre lägenheter och arbetslokaler (ateljéer och skrivrum) i en vacker omgivning, 50 
minuters resa med lokaltåg sydöst om Paris. 

https://paris.si.se/app/uploads/hemx6/virtualtour.html
https://paris.si.se/app/uploads/hemx6/virtualtour.html
http://www.grez-stiftelsen.se/
http://www.grez-stiftelsen.se/


Bra att veta 

• Samtliga lägenheter är fullt utrustade med pentry, dusch och toalett. 

• Handdukar och lakan ingår i hyran. 

• El, värme, vatten och Wifi ingår också i hyran. 

• Huset är gammalt och mycket lyhört. 

• Lägenheterna är anpassade för högst två personer. 

• Barn under 15 år kan inte medfölja som boende. 

• Husdjur accepteras inte. 

• Gästen sköter själv städningen under vistelsen. 

Ansökan 

Ansökan skall vara Svenska institutet tillhanda: 
senast den 15 april för boende under andra halvan av september 2021 till slutet av 
januari 2022 
senast den 15 oktober för boende under början av februari till slutet av augusti 2022 

• Du som ansöker om gästbostad hos oss måste vara verksam i Sverige och det projekt du 
ansöker för ska ha anknytning till Frankrike. 

• En ansökan som är ofullständigt skriven eller som inte knyter an till Frankrike tas inte i 
beaktande. 

• Tänk på att en ansökan som är intressant och välformulerad har större chans att bli 
accepterad. 

• Du måste själv avgöra hur du vill skriva din ansökan. Personalen på SI kan inte vara 
behjälplig. 

• En uttagningskommitté bestående av personer från kultur- och forskningsvärlden 
granskar ansökningarna. Kommittén prioriterar utifrån vilket projekt man ansöker för, 
men även tidigare meriter. 

• Om du har möjlighet att vara flexibel i ditt val av vistelseperiod så ökar dina chanser. 

• På grund av coronapandemin måste vi följa regler för resor samt hygien i Frankrike. Om 
nya instruktioner införs som förändrar möjlighet till resa och vistelse kan vi tvingas 
avboka eller ändra boendet hos oss i Paris. 

Samarbeten/Stipendier 

Vi har inlett en rad samarbeten med olika institutioner för att bredda mångfalden bland 
våra gäster. Dessa institutioner utlyser stipendier som gör det möjligt att få bidrag till 
hyran och resan till Paris samt i vissa fall även för levnadsomkostnaderna under tiden. 
Ansökan för vistelser som inkluderar ett stipendium söks direkt hos våra 



samarbetspartner enligt kriterier och datum som beskrivs på deras respektive 
webbsidor. För tillfället samarbetar vi med: 

Franska institutet i Stockholm 
Ett stipendium för unga forskare för en 28-dagars vistelse i november. Ansökan görs 
mars-april samma år. Detta är ett samarbete där både Franska institutet och SI-Paris 
bidrar ekonomisk och går under namnet Eva de la Gardie-stipendiet. 
Till Residensprogrammet Eva de la Gardie 
Konsthantverkscentrum 
Ett stipendium som kan sökas av föreningens medlemmar för en 14-dagarsvistelse 
under första halvan av juni. 
Till Konsthantverkscentrums webbplats 
Konstnärsnämnden 
För yrkesverksamma konstnärer inom bildkonst, dans och cirkus. Observera att olika 
månader och vistelselängd och ansökningsperioder gäller för de olika disciplinerna. 
Till Konstnärsnämndens webbplats 
Svenska Akademien 
Ett stipendium för 28 dagar eller två stipendier för en 14-dagarsvistelse för författare, 
översättare, kulturskribenter eller forskare vid valfri tidpunkt mellan februari 2022 och 
januari 2023 (med undantag av första halvan av september 2022). Ansökan är öppen till 
den 24 september 2021. 
Till Svenska Akademiens ansökan 
För frågor om gästbostäderna eller ansökningsprocessen kontakta Svenska Institutet i 
Paris 
 
Besöksadress 

Svenska institutet 
Virkesvägen 2 
120 30 Stockholm 
08-453 7800 
si@si.se 

Fakturaadress 

Enligt ny europeisk standard tar Svenska institutet endast emot e-faktura. 
Läs mer om hur du fakturerar SI. 

Org.nr: 202100-4961 

  

Postadress 

Svenska institutet 
Box 9 
121 21 Johanneshov 
Leveransadress för paket och större gods: 
Svenska institutet, 
Hammarby Fabriksväg 19 
120 30 Stockholm 
  

Om webbplatsen 

Webbplatsen är uppbyggd för att vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. Vi ska även värna om din 
integritet när du tar kontakt med oss. 

 

https://institutfrancais-suede.com/residensprogrammet-eva-de-la-gardie/?lang=sv
https://konsthantverkscentrum.se/aktuelltArticle/?id=ARTKQ261PH1UPND5
https://www.konstnarsnamnden.se/
https://www.svenskaakademien.se/press/sok-svenska-akademiens-franska-stipendium
mailto:ansokan.gastbostader@si.se
mailto:ansokan.gastbostader@si.se
tel:004684537800
mailto:si@si.se
https://si.se/skicka-fakturor-till-svenska-institutet/


Aktuellt 
P O S T E D  O N 2 0 2 1 - 0 8 - 1 8  

Open call: konstgestaltning till Kustgatan 3, Majorna 

 

Nu gör vi en upphandling av en konstgestaltning till fasaden på 

Kustgatan 3 i Majorna. Konstgestaltningen ska tematiskt knyta an till 

och synliggöra ambitionen för platsen idag: att skapa ett sammanhang 

där en kan leva hållbart och ansvarsfullt, med möjlighet till gemenskap 

över generationsgränser. 

Konstgestaltningen finansieras genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och 

förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla 

ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Beställare är Familjebostäder i Göteborg AB. 

Uppdraget 

• Uppdraget är att skapa en permanent och kontextspecifik konstgestaltning till fasaden på 
Kustgatan 3 i Majorna, Göteborg. 

• Liksom de verksamheter som funnits på platsen tidigare har varit markörer för sin tid, ska 
konstgestaltningen tematiskt knyta an till och synliggöra det som utmärker platsen idag: 
ambitionen att skapa ett sammanhang där en kan leva hållbart och ansvarsfullt, med 
möjlighet till gemenskap över generationsgränser. 

https://goteborgkonst.se/1-regeln/open-call-konstgestaltning-till-kustgatan-3-majorna/
https://goteborgkonst.se/1-regeln/open-call-konstgestaltning-till-kustgatan-3-majorna/


• Det är meriterande för uppdraget om den sökande har ett intresse för ekologisk och/eller 
social hållbarhet och en vilja att arbeta medvetet med dessa frågor i produktionen av verket. 

Ersättning 

• Skissarvode om 45 000 kronor exklusive moms betalas ut till tre utvalda konstnärer (ingen 
ersättning betalas ut för intresseanmälan). 

• Konstnärens budget för konstgestaltningen är 1 200 000 kronor exklusive moms. 

Lämna intresseanmälan 
Intresseanmälan ska lämnas elektroniskt genom TendSign. I TendSign finns fullständig 

information om vad som krävs för att göra intresseanmälan. För att kunna lämna 

intresseanmälan behöver du skapa ett användarkonto på tendsign.com. Det kostar inget att 

skapa ett konto. 

• Läs fullständig information om uppdraget och intresseanmälan i dokumentet ”Inbjudan till 
intresseanmälan” (pdf) 

• Länk till upphandlingen 

Sista dag för intresseanmälan 

Lämna din intresseanmälan senast 17 september 2021, klockan 23:59. 

Har du frågor? 

Utlysningen görs via offentlig upphandling, vilket innebär att alla som lämnar 

intresseanmälan ska få samma information. Därför kan vi inte besvara några frågor via mail 

eller telefon. Frågorna måste ställas direkt i TendSign, där alla inkomna frågor och svar samt 

eventuella kompletteringar och ändringar kommer att publiceras. 

 
 

 

https://goteborgkonst.se/wp-content/uploads/2021/08/Inbjudan-till-intresseanm%C3%A4lan-Kustgatan-3.pdf
https://goteborgkonst.se/wp-content/uploads/2021/08/Inbjudan-till-intresseanm%C3%A4lan-Kustgatan-3.pdf
https://www.opic.com/upphandling/konstgestaltning-till-kustgatan-3-majorna-goteborg-(familjebostader-i-goteborg-ab-goteborg)-aidb9a3a0641278627e996409ca6486ece7/?q=konst&p=1

