Meddelande 6.5.2021

Det sjätte Lönnströmprojektet för samtidskonst genomförs åren 2022–2023.
Lönnström konstmuseum letar efter genomförare.
För genomförandet av det valda projektet betalar Lönnströms konstmuseum en
arbetsersättning och produktionskostnader till ett sammanlagt belopp om högst
100 000 euro. Ansökningstiden har börjat och fortsätter till 15.10.2021.
Lönnströms konstmuseum i Raumo söker en konstnär eller konstnärsgrupp för ett konstprojekt som
inte vore möjligt utan samarbete mellan konstnären och museet. Museet är berett att stödja en fördomsfri idé som kan väcka nya publikgruppers intresse för samtidskonsten.
Lönnströmprojekt?
Lönnströms konstmuseum har sedan 2015 genomfört stora och ambitiösa konstprojekt i samarbete
med konstnärer som är verksamma i Finland. De har väckt brett intresse bland såväl konstnärerna
som publiken. Hittills har projektverksamheten saknat ett egennamn, men från och med 2021 heter
projekten Lönnströmprojekt. Med namnet vill vi visa att det är fråga om etablerad verksamhet och
att museet förbinder sig att fortsätta med den även i framtiden.
Lönnströms konstmuseum har inga lokaler att erbjuda, vilket innebär att projektet inte behöver ordnas innanför existerande väggar. Målet är att befrämja sådana konstnärliga visioner som en bildkonstnär normalt kanske inte skulle ha möjligheter att genomföra. Lönnströmprojekten är alltid olika,
överraskande och framsprungna ur djärva konstnärers idéer. Därför bestämmer museet inte i förväg
vilket innehåll verken ska ha eller hur de ska genomföras. Vi vill se vad konstnärerna hittar på då de
får fria händer och vi vill delta i genomförandet som en stödjande partner.
Jag hoppas att vi som nästa Lönnströmprojekt har ett starkt konstprojekt som väcker nya tankar
och lämnar spår hos alla som får ta del av det. Det gångna året med alla dess restriktioner har
hos många skapat ett väldigt konstunderskott, och vi törstar mer än någonsin efter emotionellt
berörande konst i vår omgivning. Också konstnärernas kreativa arbete har försvårats av de
exceptionella förhållandena, och vi vill hjälpa upp situationen med att erbjuda en stor chans.
Jag uppmanar konstnärerna att föreslå någonting särskilt betydelsefullt och entusiasmerande
som vi tillsammans genomför åren 2022–2023.
Silja Lehtonen, Lönnströms konstmuseums chef
Vem kan ansöka?
Sökanden ska vara en bildkonstnär eller en konstnärsgrupp med ansvar för och upphovsrätt till det
konstnärliga innehållet. I arbetsgruppen kan ingå även personer som inte är bildkonstnärer. Det
projekt som föreslås i ansökan får inte ha genomförts tidigare i motsvarande form; premiärvisningen
ska ske inom detta samarbetsprojekt.
Villkor för och anvisningar om utlysningen samt noggrannare information om samarbetsformerna ger
vi på våra hemsidor: lonnstrominmuseot.fi/projektutlysning2021.
Presentation av tidigare och pågående Lönnströmprojekt: lonnstromsmuseer.fi/konstmuseum.

