ARTIST IN RESIDENCE
• En metod för att arbeta med konstnärer i öppna och ospecificerade processer.
• Ger konstnärer/ kreativa yrkespersoner tid, utrymme och resurser att arbeta
enskilt eller kollektivt, inom områden i deras verksamhet som medför ökad insikt
eller fokus.
• Sammanlänkar det lokala med det nationella och globala. GLOKAL
• Omfattar resa, boende, konstnärlig handledning, produktionsstöd,
presentationsmöjligheter. Art Inside Out betalar också arvode enligt KRO.
• Residence är allt oftare tematiska, ofta i samarbete med andra konstnärer,
forskare och yrkespersoner från olika områden och sektorer.
• Slutresultatet kan vara på förhand bestämt tex en utställning, projekt eller
workshop eller helt öppet ”open ended”.

VARFÖR ARTIST IN RESIDENCE I
HALLAND?
Säkra att det finns konstnärlig produktion i en region som inte har de
största kulturinstitutionerna och scenerna
Intresse för ett nationellt och internationellt inflöde
Möjlighet att arbeta med stor rörlighet
Erfarenhet av residens genom Konst i Halland och Rum för Dans med två
scener i region Halland och ett generöst produktionsresidens/ år.

Mitt första samarbete med Region Halland gjorde jag som
konstkonsulent på Västra Götalandsregionen
Antonio Vega Macotela
https://www.youtube.com/watch?v=Zi6a0lPBFyM

VAD ÄR KONSTNÄRLIGA RESIDENS I
HALLAND GENOM ART INSIDE OUT?
• AIO residens möjliggör konstnärligt arbete med fokus på processen
och skapandet där konstnärer får betalt för arbetad tid
• Samtida uttryck inom alla konstformer
• Relationsbygge med den lokala platsen där nya relationer kan
utvecklas
• AIO är ett nomadiskt residens med stor rörlighet utan fast plats
• Organisationen förändras också för varje residens
• Kommunikation och nya plattformar för innehållsproduktion centralt

AIO 2016
Kulturens roll i stadsutvecklingen
Varberg 9-29 maj.

Katja Tukiainen vs. Sigga Björg Sigurðardóttir,
Teckningsmuseet, Laholm 12 nov – 2 okt.

AIO 2017
Plats. Poesi. Periferi
6 nordiska poeter gästade Hylte 24 april – 19 maj 2017
Ett samarbete med Litteraturhuset i Göteborg och tidskriften Provins.
Publicering i tidskriften Provins, samarbete med halländsk
filmare, AIO Podd startade (soundcloud) https://soundcloud.com/artinsideout
samarbete med konstexpressen hösten 2017 i skolor i Hylte.
Skapa drömmar, forma platser
Falkenbergs centralort och Slöinge 18 september – 6 oktober 2017
Samir Alj-Fält från Design lab S, Slöingeskolan
https://vimeo.com/250314114/14fca5f692
Byggstudio, Sofia Østerhus och Hanna Nilsson, nya stadsparken i Falkenberg
Publikation, film, AIO podd, digital publikation. https://vimeo.com/259826260/93d23f42e2

NOMINERADE TILL BEST MUSIC SCORE
ANNUAL COPENHAGEN FILM FESTIVAL
Hallandsbaserade filmaren Jonas Börjesson följde lyrikresidenset och
skapade ett eget filmverk med musik av Old Amica (filmen nominerad
till "Best Music Score" på Annual Copenhagen Film Festival mars
2018).
https://www.youtube.com/watch?v=_lUFUZvSWXQ

AIO 2018
Konstnärligt arbete pågår, offentligt rum och deltagarbaserad konst
Halmstad våren 2018. Medverkande konstnärer: Kerstin Bergendal,
MASU, Saadia Hussein.
Skift, kulturarvsmiljön Äskhults by, textilt och digitalt berättande
Kungsbacka hösten 2018. I samarbete med DLC mfl.
Open Call: 350 ansökningar, övervägande internationella ansökande. Vi
har annonserat i e-flux och anslutit oss till den internationella
residensorganisationen Res Artis

AIO 2018
AIO Journal, ett nytt digitalt format som blandar text,
rörlig bild, ljud mm lanseras 2018.
Samtalsserien skavet, ett samarbete med Teater Halland. Nästa tillfälle 26 april
Marianne Lindberg de Geer, konst = livsfarligt.
http://www.teaterhalland.nu/portfolio-item/skavet/?v=f003c44deab6
Mixed Minds, ett samarbete med Kultur i Väst där tre halländska utövare erbjuds
delta i en konstartsövergripande workshop som sträcker sig från april till
november. En vecka på Fårö under Bergmanveckan blir workshopens epicentrum.
http://artinsideout.se/residence/mixed-minds-2018-anglar-damoner/
Ansökan kulturkontakt nord om att förlänga residensen samt tillföra
produktionsmedel

2019-2021 inriktning och teman
Varberg 2019 Grimeton mfl kulturarvsmiljöer
(finns möjlighet till produktion av permanenta konstverk).
Laholm 2019, lokal kunskap och samtida konst (mönstertraditioner).
Hylte 2020, extern och lokal kunskap i frågor om landsbygden, (den
kollektiva hjärnan).
Falkenberg 2020, design och ekologi (Broken Nature Milano 2019)
Halmstad 2021, Halmstadgruppen surrealisterna performativa uttryck
Kungsbacka 2021, vattendrag och förgreningar (ekologi och konst)

KAN KONSTNÄRLIGA RESIDENS
VARA REGIONAL UTVECKLING?
Tillit till en öppen process
Tematiska residens som går i dialog med platsen
Produktionsbaserade residens
Samarbete med Institutioner, konstnärer och civilsamhälle på så att
kunskapen kan stanna kvar.
• Möjligheterna att forma nya samarbeten och partnerskap nationellt och
internationellt är stor.
•
•
•
•

• Art Inside Out, en glokal, rörlig och modig residensplattform för samtida
uttryck. http://artinsideout.se/

