
Utlysning | Två residens i Dalarna,
Djura i Leksands kommun och
Söderbärke i Smedjebackens kommun

Plats
Två residens på två olika platser, ett i Djura i Leksands kommun och ett i  Söderbärke i
Smedjebackens kommun.

Sista ansökningsdag
8 mars 2023

Besked
I slutet av mars 2023

Residensets tidsplan
Introduktion och research: 25 maj – 31 maj 2023
Produktion & fördjupning: Under september 2023
Viss flexibilitet finns, residenset är i sin helhet 4 veckor varav minst 3 veckor på plats.

----------------------------------------------------------------

Välkommen till Dalarna!
Region Dalarna vill tillsammans med Leksands och Smedjebackens kommun
bjuda in till två konstnärliga residens vilka kommer äga rum på platserna Djura i
Leksands kommun och Söderbärke i Smedjebackens kommun.

Vi vill med dessa residens skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att
ge tillgång till två inspirerande landsbygdsmiljöer. Samtidigt vill vi möjliggöra för
konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder ett
underskott av offentligt finansierade konstyttringar. Genom att ge plats för
konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där
konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att dessa residens
kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta
sig med platsen, människorna och dess omgivning samt ges tillgång till
arbetsplats och boende.

Kriterier för sökande
Residenset är öppet för ansökan från yrkesverksamma konstnärer med examen
från konstnärlig högskoleutbildning eller som har goda yrkesmeriter från de
senaste 3 åren. Vi utesluter inte sökande som bor utanför Sverige. Vi står dock
bara för resor inom Sverige. Vi ser gärna ansökningar från konstnärer med lokal
koppling till platsen likväl från dem som inte har det. Observera att de som
ansöker som duo eller grupp får dela på det erbjudna arvodet.



Platsen
Beskrivning av Djura och Söderbärke, texten kan ses som en introduktion till
fortsatt undersökning.

Djura

Djura är en av Leksands kommuns många byar belägen i den södra delen av
kommunen alldeles intill gränsen mot Gagnefs kommun. Kyrkan har en central
plats i byn, både på kartan och i samhällsengagemanget. Djura har ca 400
bofasta men likt många andra byar i Siljanstrakten ökar befolkningen till minst
det dubbla under sommarhalvåret och under större helger resten av året.

Rötterna i Djura sitter djupt och många är de som återvänder till sina
färdernesgårdar så fort tillfälle ges. Djura är också en av Dalarnas allra äldsta byar.
I Djura lever man nära varandra och byn präglas av ett stort engagemang både i
gemensamma frågor och i omtanke om varandra.

Det finns flera exempel på hur byborna engagerat sig och gått samman för att få
till stånd förändringar eller förbättringar.  För att nämna ett gick man samman
och samlade in över 800 000 kr för att kunna köpa en replik av ”Vackra Carin”, en
staty i brons som i original är placerad vid Järla gård i Stockholm. Både original
och replik är utförda av Peter Linde. Historien om Vackra Carin och många andra
historier, gamla som nya, får du möjlighet att ta del av och kanske bidra till under
din vistelse i byn. Djura erbjuder en engagerad befolkning i ett vackert landskap
och en intressant kulturhistorisk miljö.

Text om Djura som kulturmiljö.

Söderbärke

Sudhirberkia som det skrevs på 1300-talet har bebotts sedan stenåldern med
Kyrkudden som en samlingsplats för ting och andakt. Av Smedjebackens ca. 11
000 invånare bor idag strax över 1 000 i Söderbärke. Trots att orten gått från eget
kommunstyre och pastorat till att förenas med Smedjebacken har befolkningen
ökat med 200 invånare sedan 1950-talet och fortsatt växa till ytan. För tillfället
pågår förberedelser för flera byggprojekt och en centrumstrategi.

Söderbärkebon är oftast en person som gjort ett aktivt val att leva just här. Bo
kvar, vända tillbaka, omlokalisera sig i närområdet eller flytta in från någon annan
del av landet eller världen. Något som skapat starkt engagemang för orten och
ett stort antal aktiva föreningar och gemenskaper.

Det omgivande vattnet har under lång tid definierat Söderbärkes utveckling.
Historiskt var Söderbärke det omgivande landskapets nav och mittpunkten i en
inlandsskärgård med båten som naturligt färdmedel och transportmetod inne i
sydligaste Dalarna. Vattendrag, bäckar och dammar skapade också energin som
behövdes i alla led av bergsbruket. Järn fraktades från omgivande gruvor, hyttor,
hammare och bruk ner till Mälaren och ut i världen för att bli en del av stommen i
det svenska välståndet och den internationella industriella revolutionen. Sida vid

https://www.leksand.se/globalassets/medborgare-extern/boende-trafik-och-miljo/kulturmiljo/djura/djura.pdf


sida med bergsbruket har trakten en lång tradition av sjöfolk som arbetade på
Strömsholms kanal. Båtarna tillverkades lokalt och tre av Kolbäcksåns tolv varv
fanns i Söderbärke.

Det nutida Söderbärke har två centrumbildningar. Det historiska med kyrka,
kommunhus, Baggströmska gården och omgivande träarkitektur som speglar sig
i vattnet. Några hundra meter västerut ligger den modern kärnan där det sena
1800- och 1900-talets samhälle med affärer, service, restaurang, bostadsområden
och Folkets park, vuxit fram.

Efter mer än hundra års omritande av industrilandskapets karta där
förutsättningarna för centrum och periferi skiftats fundamentalt är vattnet och
det geografiska läget på nya grunder fortsatt Söderbärkes största tillgång.

Residensets tidsplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är
fördelade på försommaren och hösten 2023. En kortare researchperiod 25 maj – 31
maj 2023  med aktiviteter i sammarbete med Konstfrämjandet Dalarna och
introduktion till platsen. Samt en period för produktion och fördjupning under
september 2023.

Vi önskar att konstnärer med olika livssituation kan ansöka till våra residens. Vid
behov för vi därför gärna dialog om hur residenset kan anpassas efter
konstnärens livssituation med exempelvis barn eller annan anställning. Detta
genom att erbjuda uppdelad vistelse eller att vistelsen delvis förläggs över annan
period.

Mötet med platsen och det lokala
Residenset inleds under våren med en introduktion till platsen. Via bland annat
lokala möten med människor och aktörer som verkar i Djura eller i Söderbärke.
Denna period öppnar upp för dialog, samverkan och aktiviteter, dessa utformas
med konstnärens behov i åtanke och i nära samarbete mellan kommun,
residensorten och konstnär.

Arvode och annan praktisk information
Varje antagen konstnär erhåller ett arvode om 65 000 SEK (inkl. moms, F-skatt,
faktura) för 4 veckors engagemang varav minst 3 arbetsveckor på platsen och en
produktionsbudget om 15 000 SEK (inkl. moms). Vi står för omkostnader som
boende, arbetslokaler och processledning. Samt resekostnad till och från residens
inom Sverige.

Residenskonstnären står för
● Försäkring
● Frakt och förvaring av eventuellt verk
● Mat under vistelsen



Boende och arbetslokaler
Djura: Enskilt boende med tillgång till eget kök och badrum.
Arbetslokaler anpassas utefter konstnärens behov, det finns bland annat
möjlighet att låna lokaler i Djura eller lokaler på Leksands folkhögskola.
Det är ca 6 km till närmaste mataffär. Lokaltrafiken går sporadiskt mot Leksand
och Gagnef, tidtabell hittar du här. Tillgång till cykel finns på platsen. Eget körkort
och bil kan underlätta vistelsen.

Söderbärke: Enskilt boende med matlagningsmöjlighet och badrum.
Arbetslokal centralt i byn.
I Söderbärke har du närhet till både mataffär och lokaltrafik. Tågstation finns på
platsen. Tillgång till cykel finns på platsen.

Förväntningar på konstnären under vistelsen
Att konstnären deltar på aktiviteterna som arrangeras för researchperioden 25
maj – 31 maj. Att konstnären deltar på ett avslutande samtal angående sin praktik,
och presenterar någon form av material  och sina reflektioner från vistelsen.
Att konstnären vistas på platsen under de utvalda veckorna och informerar om
eventuella uppehåll.

Det finns inga krav på att konstnären ska färdigställa ett konstverk under
residenset. Det som residenskonstnären producerar under perioden har den som
upphovsperson alla rättigheter till.

Dokumentation
Residenset kommer att dokumenteras genom fotografi och video, möjligen även
genom andra medier. Materialet kommer att kommuniceras via regionens och
kommunens hemsidor och sociala mediekanaler detta utifrån överenskommet
avtal med residenskonstnär.

Ansökan (ansökningsformulär, innehåll)
Ansökan kan ifyllas i webbläsaren och sedan laddas ner som pdf eller laddas ner
och sedan ifyllas i ett redigeringsprogram för pdf:er exempelvis Acrobat Reader.
Det kan vara klokt att skriva texten i ett separat dokument och sedan kopiera in i
ansökan för att undvika att dina svar försvinner. Formuläret hittar du här!

Ansökan bifogas och skickas till bildochform.dalarna@regiondalarna.se ange
”Ansökan residens" i ämnesraden.

● Motivationsbrev: Välj en av platserna och beskriv varför platsen intresserar
dig och hur du önskar samverka på den. Det är möjligt att ansöka till båda
residensen men det finns endast möjlighet att bli antagen till ett av dem.
(max 1 A4)

https://www.dalatrafik.se/linje/275
https://www.regiondalarna.se/contentassets/0af99e79f25a428286074844ab1beca4/formular-residens.pdf


● Beskriv din konstnärliga praktik / konstnärliga process (max ½ A4)
● CV (Bifogas i mejl)
● Portfolio med 8 verk i pdf (max 30 MB), max 1 A4 per verk. Länkar till

video/ljud utdrag max 5 min per verk. (Bifogas i mejl)

Ansökan skickas vi mejl till bildochform.dalarna@regiondalarna.se

Deadline och besked
Ansökan är öppen till och med 8 mars 2023. Beslut lämnas i slutet av mars
2023.

Arrangörer
Region Dalarna med stöd av Kulturrådet. Tillsammans med Smedjebackens
kommun och Leksands kommun.

Urval
Urvalsjury består av representanter från Bild och form Dalarna, representanter
från respektive kommun samt extern sakkunnig.

Bedömningsprocessen
Sammantagen bedömning av:

- Förutsättningar för ett gott utbyte mellan platsen och deltagande
konstnär.

- Utrymme för konstnären att fördjupa sin egen praktik inom ramarna för
residenset.

- Konstnärlig kvalitet
- Relevanta meriter

Kontakt för frågor
Andreas Sandberg, peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

mailto:peterandreas.sandberg@regiondalarna.se

