
Många vill tänja gränserna för offentlig konst
Fler än 200 ansökningar från konstnärer i hela landet. Det var resultaten när Statens konstråd sökte förslag för ny tillfällig konst som utforskar
samtiden och flyttar gränserna för konst i gemensamma rum. Tre förslag går vidare.

- Vi är överväldigade. Det här visar att intresset för att utforska och påverka våra gemensamma rum växer snabbt inom den svenska konsten, säger Edi
Muka, curator på Statens konstråd.

Open call: Nyskapande tillfällig konst är en del i Statens konstråds arbete med att bredda fältet offentlig konst. Svenska konstnärer fick möjlighet att ge
förslag på ett tillfälligt konstprojekt som både utforskar samtiden och utvecklar vad konst i gemensamma rum kan vara.

205 ansökningar kom in. Bland dem har en professionell jury valt ut tre som går vidare till nästa steg där konstnärerna mot ersättning utvecklar förslagen
tillsammans med Statens konstråd. I oktober utser juryn ett vinnande förslag bland dessa. Tillsammans med konstnären producerar Statens konstråd
sedan förslaget under 2017.

De tre bidrag som gått vidare
MED RETRÄTT SOM FÖRSVAR (arbetstitel) – av Caroline Mårtensson. Utgår från frågor relaterade till klimatförändringar, relationen mellan naturen och
människan och de avtryck vi lämnar efter oss. http://www.carolinemartensson.se

“FÖRORT-SLANG” (arbetstitel) – av Studio näv. Utgår från forskning om erkännande av verbala kulturers nära koppling till sin omgivning och utveckling av
språk som maktstruktur. http://www.studio-nav.com

TELEVISION WITHOUT FRONTIERS – av Andjeas Ejiksson. Iscensättning av en postnationell europeisk mytologi som hämtar gestalter och teman från
1980- och 90-talets satellit-TV. Om kultur som politisk styrning och illusionen om ett nytt Europa. http://andjeasejiksson.tumblr.com/

Jurymedlemmar
Carl Michael von Hausswolff, konstnär, kompositör och curator, Stockholm 
Pontus Kyander, lärare på Bildkonstakademin i Helsingfors, curator och kritiker 
Joanna Sandell, chef på Botkyrka konsthall 
Jessica Segerlund, processledare på Älvstranden Utveckling 
Ordförande Edi Muka, curator Statens konstråd

Om Statens konstråd
Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanent och tillfällig konst i offentliga
miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter i och utanför Sverige.
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