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OPEN CALL - Det Finns i Skogen: Konstprojekt
Konstfrämjandet Gävleborg söker tre konstnärskap till konstprojekt
Konstfrämjandet Gävleborg bjuder in tre konstnärskap till att arbeta med skogen som utgångspunkt i
ett konstprojekt på tre platser i Gävleborg under våren 2021. Med projektet “Det finns i skogen” vill
vi fånga in samtida diskurser kring skogen - exempelvis i relation till klimat, ekologi, friluftsliv,
omställningsfrågor, mångfald, utflyttning och jämlikhet.
Projektet Det finns i skogen skapar, i samskapande dialog med dessa tre landsbygdsplatser, en
geografiskt utspridd utställning skapad av konstnärer och konstintresserade redo att ta emot
besökare sommaren 2021. Skogen som tema rymmer oändliga berättelser som har format oss som
människor. Skogen kan också fungera som ingång till en komplex diskussion om vårt samhälle idag
genom att beröra några av våra mest angelägna frågor, alltifrån biologisk mångfald och
klimatförändringar till mental och fysisk hälsa.
Arbetet tar sin utgångspunkt i Jädraås i Ockelbo kommun, Ljusne i Söderhamns kommun och Öjung
och Svabensverk i Ovanåkers kommun. Under perioden Maj-Juni bjuds tre konstnärskap in till att
arbeta på varsin ort. Konstnärerna väljs ut för att utifrån sina respektive konstnärskap driva
konstnärliga projekt som tar avstamp i orten, engagerar invånare och/eller föreningar i
platsrelaterade, samskapade processer och deltagarbaserade konstverk med utgångspunkt i ortens
specifika kontext.
Försommarens arbete transformeras därefter till en utställning med inspiration från
bygdemarknadens breda tilltal, samlande effekt och brokiga uttryck, men med konstnärligt innehåll.
Projektledarna organiserar parallellt flera utställningsplatser och händelser som kopplas till projektet,
vilka bidrar till en geografiskt spridd men sammankopplad utställning som knyter ihop platserna
tematiskt i en utställning som till största del tar plats utomhus i skogsmiljö.
SKOGEN MELLAN OSS
Det Finns i Skogen är en del av det interregionala projektet “Skogen mellan oss” som skapar konst
och kultur i ett stort geografiskt område i Mellansverige. Genom “Skogen mellan oss” knyts dessa
platser samman till en större gemenskap. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i
offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och
nationellt.
OMFATTNING OCH ARVODE
Konstnärer som bor och verkar i Gävleborg eller i någon av de övriga regioner som ingår i Skogen
mellan oss; Värmland, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro är välkomna att söka.
Konstnärskapen väljs ut av en arbetsgrupp inom Det finns i skogen, som leds av Konstfrämjandet
Gävleborg.

DET FINNS I SKOGEN
Konstfrämjandet Gävleborg
2021
Konstfrämjandet Gävleborg strävar efter att ge konstnärerna flexibilitet i projektet. Vissa tidsramar är
dock givna, men utöver detta står det konstnären fritt att föreslå hur den vill lägga upp sin arbetstid i
överenskommelse med projektledare. Arbetet ska presenteras i samband med utställningens
öppnande, i slutet av Juni 2021. Arvode utgår för två månaders arbete med omfattningen 50 %,
enligt KRO:s rekommendationer. Boende, resor och en mindre produktionsbudget bekostas av
Konstfrämjandet Gävleborg i överenskommelse med konstnärerna inom ramen för budget.
ANSÖKAN
Ansökan ska innehålla:
●

Ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av att
delta i Det finns i skogen. Beskriv hur du vill ta dig an projektet och dess frågor, med hänsyn
till en eller flera av orterna (beroende på ditt intresse) som projektet tar plats på. (Se bilagor
med beskrivning av de tre orterna och dess kontexter)
Beskriv också din konstnärliga praktik och erfarenhet av att arbeta platsrelaterat,
deltagarbaserat och/eller kontextuellt, t ex på vilka sätt du går in i olika ämnen.
En ungefärlig tidsplan för när det skulle passa dig att arbeta med projektet, utifrån redan
givna tidsramar. (Arbetsvistelse: ca 15 dagar i Maj- Juni 2020, Öppning av utställning: slutet
av Juni 2021)

● Dokumentation av tidigare konstnärliga arbeten, 3-5 stycken (kan vara bilder, film- eller
●

ljudlänkar)
CV med länk till hemsida

Ansökan skickas per e-post och dokumenten skall vara i pdf-format och anpassade i storlek för att
kunna skickas via mejl. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr eller lägger
samman filerna i ett dokument. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på
att ansökan är mottagen.
Skicka din ansökan till gavleborg@konstframjandet.se senast 28 MARS 2021
Märk din ansökan: “Det finns i skogen - Konstprojekt”
För frågor och mer information, kontakta Jon Perman, gavleborg@konstframjandet.se
Projektägare, projektledning, bidragsgivare
Konstfrämjandet Gävleborg är projektägare av Det Finns i Skogen som är en del av det interregionala samarbetsprojektet
Skogen mellan oss. Det Finns i Skogen drivs med medel från Svenska Postkodstiftelsen, Kulturrådet, Region Gävleborg och
Folkrörelsernas Konstfrämjande, i samarbete med ABF
Covid-19
Hela projektet Skogen mellan oss tar stor hänsyn till den rådande coronapandemin, och skapar delprojekt utifrån
Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vi är måna om att utifrån rådande restriktioner skapa säkerhet
och trygghet för de gästande konstnärerna, för samarbetsparter och för publiken.
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LJUSNE / Söderhamns kommun

Om
Bruksorten Ljusne ligger vid Ljusnans utlopp i havet och har en rik historia som industrisamhälle.
Platsen har sedan 1600-talet varit ett centrum för olika sorters industrier, sågverk, plywood, board
och kättingfabrik. Under 1800-talet blomstrade Ljusne och var en av landets mer betydande
industriorter. Sågverken låg tätt längs med Ljusnan och orten trafikerades med ångbåt till Gävle och
Stockholm. Sedan 1960 har antalet boende i Ljusne minskat från 3 770 till 1 917 personer 2010. dag
består Ljusnes industrier av Stora Enso, Alasågen och en del småföretag.
I Ljusne tas du emot av föreningen “Konstkraft Ljusne” som har sina lokaler i en gammal kättingfabrik
belägen vid Ljusnan. Konstkraft verkar för att öka intresset för konst och kultur och arbetar med
kultur som motor för samhällsutveckling. I likhet med många andra före detta industrisamhällen har
Ljusne dragits med nedsättande föreställningar kopplade till begreppet ”bruksanda”. Genom olika
projekt har Ljusne som plats varit en del i att ompröva begreppets betydelse så att det återigen kan
få rymma positiva aspekter som hjälpsamhet och gemenskap och med att lyfta fram andra
berättelser om Ljusne. Konstkraft vill att Ljusne ska bli en plats där konst och kultur möts och att
människor träffas och utvecklas. Med hjälp av kulturaktiviteter, samtidskonst och det kulturhistoriska
arvet vill föreningen bidra till en levande och växande kustort, tvärt emot den av omvärlden
definierade bilden.
Boende och resurser
Föreningen bjuder in deltagande konstnär att aktivt delta i verksamheten kring föreningen och att
parallellt arbeta med sitt egna arbete i en ateljé på Kättingfabriken. Föreningen anordnar olika
kulturarrangemang, workshops, kurser och utställningar. De förvaltar även ett museum med Lennart
Plahns verk. Lennart Plahn var en säregen konstnär som skapade sin alldeles egna fantastiska värld av
skulpturer, byggnader och figurer. Genom Konstkrafts styrelse får du ingångar till samhället, bollplank
och praktisk hjälp med ditt arbete. För boende finns möjligheter på Ljusne camping eller på
vandrarhemmet.
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JÄDRAÅS / Ockelbo kommun

Om
Jädraås är en f.d. bruksort i nordvästra Gästrikland, i Ockelbo kommun, som var med i starten av
Sveriges industrialisering genom framställning och förädling av järn. Byn tillkom 1857 i och med
anläggandet av Jädraås bruk. Kraften kom från Jädraån och energin från de omkringliggande
skogarna. Järnvägen började rulla genom byn 1874. Bruket lades ned 1942 och järnvägen 1970. När
bruket var som livligast bodde här omkring 2000 invånare, nu bor det runt 200. Idag är Jädraås på
många sätt en nostalgisk plats som minns fornstora dagar. Bland annat så vann byn i sin helhet
utmärkelsen “Årets industriminne 2020” för de insatser som görs för att bevara och uppmärksamma
det industriella kulturarvet. De industriella minnena, järnvägen och bruket vårdas och används – bl.a.
bedriver föreningen Jädraås Tallås Järnväg (JTJ) museitrafik med ångtåg på somrarna, och Föreningen
Hyttan sköter om bruket och dess omgivningar med uthyrning och rundvandringar. I Sverige var
Jädraås med och la grunden för den materiella rikedom, genom utvinning av naturresurser, som på
ett vis försatt oss i den situation vi är i idag. Historien kunde tagit en annan väg, och skulle vi fortsatt
att på samma - relativt mot idag småskaliga - utvinning som skedde i Jädraås skulle vi kanske klarat
oss inom planetens gränser. Men bruket i Jädraås lades ned för att det blev olönsamt i förhållande till
en mer storskalig produktion. Var ställer det Jädraås idag?
Din utgångspunkt i Jädraås är platsen, dess människor, kultur och utveckling. En plats som idag ligger
i den periferi som uppstår i de geografiska utkanter ett centraliserat konstliv skapar. Genom konsten
finns möjlighet att lyfta fram historier, kunskaper, erfarenheter och perspektiv som kan bäras av oss
som bor och verkar här. Det bärandet tror vi kan ske genom att initiera kreativa och konstnärliga
processer som lever kvar. Inte genom att producera något som sen ska ”ut” – utan att genom
samverkan och en gemensam process göra konstens kraft som mest gällande. Kan Jädraås och
mindre platser på landsbygden istället vara det som återigen lägger grunden för ett annat, men den
här gången mer hållbart, samhälle?
Boende och resurser
På plats får du ingångar, bollplank och praktisk hjälp av Peter Oijens som bor i den gamla prästgården
och är intresserad av föreningsdemokrati, bussar, kartor och tror på kraften i lokal omställning. Peter
är engagerad i Jädraås Folkets hus, Jädraås allmänna idrottsklubb och ett projekt kring att starta ett
fårkooperativ i byn. För boende finns möjlighet att bo i en lägenhet i en gammal Smedsgård.
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ÖJUNG / Ovanåkers Kommun

Om
Öjung är en by belägen norr om Edsbyn i Ovanåkers kommun, mot gränsen till Ljusdals kommun. Byn
har historiskt länkar till skogsbruk och var hem till skogvaktare såsom skogsarbetare. Idag finns det
en blandning av fastboende och fritidsboende i byn. Öjung är en del av berättelsen om det svenska
skogsbruket, från skogsfinnarnas svedjebruk till skogsmaskinernas intåg och följder av utflyttning.
Bygden har en rik historia inom skogsbruk och skogsindustri, en näring som efter tidigare linodling
och beredning berikade hela Voxnadalen. Inom kommunen finns flera hälsingegårdar som är
inskrivna på Unescos världsarvslista. Edsbyn ligger längs med Voxnan. Byn elektrifierades tidigt och
när skogsbruket tog fart i skogarna runt Edsbyn växte industrierna kring Voxnan snabbt. Än idag finns
industrierna kvar i form av bland annat Edsbyverken, Svenska Fönster och EIA. När järnvägen kom
byggdes byn ut och fick den långsmala formen byn har idag. Längs med Långgatan hittas idag det
mesta. I södra delen av kommunen ligger Svabensverk. En tidigare bruksort som genom
Bygdeföreningen arrangerar sin egna sommarutställning, “Konst i byn” på Kolhusudden varje år, ett
arrangemang som engagerar hela byn i skapande.
I Öjung är skogen din närmsta granne och här finns möjlighet att arbeta nära naturen men även att
gräva i byns historia. Öjung var en blomstrande by en gång i tiden med ett kapell, skola och
lanthandel. Numera finns det inte lika många fastboende, men fortfarande mycket aktivitet. Man kan
köra sjön Stora Öjungen runt och här finns vindskydd och en koja som bjuder in till
utomhusaktiviteter både sommar och vinter. Samtidigt är det nära till de större byarna Edsbyn,
Ovanåker och Alfta, belägna i voxnadalen.
Boende och resurser
Boendet i Ovanåker är beläget i en renoverad lada intill en gammal fäbod i byn Norsbo, ca 15 min
bilfärd norr om Edsbyn. På plats får du ingångar, bollplank och praktisk hjälp av Hannie Seegers som
bor i grannbyn Fullen. Hannie är textil hantverkare bl.a. engagerade i den lokala konstföreningen,
hembygdsföreningen och verksam på Edsbyns museum. Hon är intresserad av kulturarv, skog och
odling och drömmer om att kunna jobba med ull från egna får.

