Konsthall C är inrymd i ena halvan av en f.d. centraltvättstuga i Hökarängen i Stockholm. Konsthallen
är en icke-vinstdrivande verksamhet, organiserad som en ideell förening. Verksamheten drivs i
samarbete med konstnärer och institutioner, nationella och internationella, och består både av fasta
inslag med utgångspunkt i den lokala miljön och tillfälliga utställningar och projekt med både nationell
och internationell räckvidd.
Konsthallen startades 2004 som ett offentligt konstverk och har under åren fungerat både som ett
stadsförnyelseprojekt och en konstinstitution. Över tid har konsthallen utvecklats till en undersökande
plats som inte bara ifrågasätter vad en konstinstitution kan vara, utan också hur dess verksamhet
relaterar till övergripande sociala och politiska strukturer. Därför verkar konsthallen för en
demokratisk samhällsutveckling baserad på jämlikhet och solidaritet och arbetar för att motverka
hierarkiska arbetsstrukturer och lönesättningar. All personal delar det gemensamma arbetet med att
driva konsthallen.
För det konstnärliga programmet tillämpar konsthallen ett ledarskap i tvåårsperioder. Vi söker nu en
konstnärlig ledare för perioden 2019-2020. Som konstnärlig ledare har du ansvar för utformningen av
konsthallens program, inklusive projektledning, research, administration, genomförande och
ekonomisk redovisning till bidragsgivare. Uppdraget innebär också ett ansvar för utveckling av
partnerskap och samarbeten kopplade till det konstnärliga programmet. Som konstnärlig ledare har du
stor frihet att utforma och sätta din prägel på programmet, men du är också en viktig del i att fortsätta
den långsiktiga utvecklingen av Konsthall C som organisation och verksamhet.
Då konsthallens verksamhet även är knuten till den lokala kontexten är det viktigt att arbetet i
huvudsak sker på plats. Som konstnärlig ledare ingår du i ett nära samarbete med Konsthall C:s
verksamhetsledare och producent. Tillsammans bildar ni ett arbetslag med gemensamt ansvar för
●

den dagliga driften och löpande verksamhet

●

ansökningar om verksamhetsstöd

●

budgetarbete och ekonomisk redovisning

●

synliggörande av konsthallen och kommunikation med press och publik

●

öppethållande och bemanning

●

rapportering till styrelsen

Då föreningen strävar efter att hela tiden förbättra arbetsvillkoren för både arbetslag och konstnärer,
ser vi gärna att du i din ansökan tänker på att verksamheten som helhet är rimlig att bära för en liten
personalgrupp, samt innefattar resonemang om konstnärers arbetsvillkor.

Kvalifikationer
●

Erfarenhet av publikt arbete med samtidskonst och/eller gränsöverskridande konstnärliga
praktiker, gärna med tonvikt på socialt undersökande projekt.

●

Välorienterad i kulturadministration och erfarenhet av projektledning, finansiering och
budgetansvar.

●

Goda ledaregenskaper, medräknat administrativ och organisatorisk förmåga.

●

Starka och breda lokala, nationella och internationella nätverk.

●

Förmåga att representera konsthallen i nationella och internationella sammanhang.

●

Goda språkkunskaper med förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska och/eller på
något av de skandinaviska språken.

●

Relevant högskoleutbildning för uppdraget, exempelvis en curatorutbildning, konstnärlig
utbildning, alternativt relevant erfarenhet som aktiv inom konst- och kulturlivet.

Då konsthallens arbetslag i dagsläget har en överrepresentation av män, uppmuntrar vi särskilt sökande
som inte identifierar sig som (cis)män. Vi strävar även efter att bidra till att stärka jämlikhet och
representation ur fler maktperspektiv i konst- och kulturlivet i stort. Det är möjligt att ansöka om delat
ledarskap.

Anställningen
Tjänsten är en visstidsanställning som omfattar heltid i 2 år. Alla som arbetar på Konsthall C har
samma månadslön, 29 000 kr. Tillträde 1 januari 2019 eller efter överenskommelse.
Som konstnärlig ledare behöver du kunna arbeta med att utveckla det konstnärliga programmet så att
detta kan bli en del av konsthallens verksamhetsansökningar som lämnas in i augusti 2018. Detta
innebär alltså visst arbete innan eller under sommarmånaderna. Under hösten 2018 samarbetar du med
verksamhetsledaren för att förbereda och planera programmet för 2019. För förberedelserna utgår en
ersättning som motsvarar totalt en månadslön. Du ansvarar också för överlämning av konsthallens
program till din efterträdare vid tvåårsperiodens slut.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla en redogörelse för din syn på arbetet som konstnärlig ledare samt dina idéer
och visioner beträffande konsthallen. Det innebär att din ansökan ska ge svar på frågor av typen:
Vilken typ av program vill du fylla konsthallen med under de två åren som uppdraget gäller?
Vilket/vilka teman vill du undersöka och hur ser du på din egen roll som konstnärlig ledare? Vi vill att
du har med dig erfarenheter och idéer som i mötet med konsthallen utvecklar en undersökande och

utåtriktad praktik. Din beskrivning ska därför visa hur konsthallen kan utgöra en plattform för
formandet av din egen praktik och verksamhet, dvs. hur konsthallens plats, historia, identitet, tidigare
program o.s.v., relaterar till ditt pågående arbete och till dina intresseområden.
För mer information om konsthallen, se www.konsthallc.se
Ansökan ska innehålla
●

Programförslag eller projektidé (max 3 sidor).

●

Kortfattad redogörelse för nuvarande verksamhet samt relevant arbetserfarenhet.

●

CV

●

Två personliga referenser med namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

●

En förteckning över och ett representativt urval av egna arbeten.

Ansökningsdatum
Välkommen med din kompletta ansökan senast den 15 april 2018. Ansökan mejlas till:
ansokan@konsthallc.se
Under vecka 17-18 kommer vi att kontakta ett antal sökande och kalla till intervju. I intervjun kommer
vi be dig att redogöra för dina visioner och konkreta idéer för verksamheten.
Observera att intervjuerna preliminärt hålls vecka 18-19.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om tjänsten besvaras av styrelsen per mejl: ansokan@konsthallc.se
Vi ser fram emot din ansökan!

