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Det offentliga rummet förändras oavbrutet. Stadens 
olika rum måste ständigt erövras av alla oss som till-
sammans vistas i dem. Eva Bonniers Donationsnämnd 
har framgångsrikt bidragit till Stockholms konstnärliga 
utsmyckning med många viktiga verk sedan år 1909. 
Ett av nämndens mål är att bidra till en öppen diskus-
sion om konstens roll och plats i staden. Konst som 
presenteras i museer och konsthallar väcker känslor 
men den offentliga konsten intar en särställ ning i 
sammanhanget. Konsten i vår stad engagerar män-
niskor och är föremål för starka åsikter och livliga 
debatter. Vi tror att det är mycket viktigt att hålla  
den dialogen vid liv. 

Vi inbjuder därför alla yrkesverksamma konstnärer 
till utmaningen att skapa konst för dagens och  
morgondagens offentliga rum i Stockholm. 

Verket kan finnas på vatten eller i luften, på ett av 
de nya torgen i staden, över eller under jord. Det 
kan vara ett flyttbart eller ett fast verk, tidsbestämt 
eller beständigt. Det kan finnas bakom hörnet på en 
välkänd plats eller markera ett helt nyupptäckt ställe. 
Möjligheterna är obegränsade men verket ska ha sin 
plats någonstans i vår gemensamma miljö inom  
Stockholms stads gränser.

Behörighet och krav
Tävlingen är öppen för alla yrkesverksamma konst-
närer. Med yrkesverksam konstnär avses avslutad 
konstnärlig högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning. 

Tävlingsförslag kan skapas av en enskild konstnär  
eller av flera i grupp.

Den tävlande bör ha vana vid arbete i projekt samt 
teknisk och praktisk erfarenhet från utförande av 
komplicerade konstnärliga processer. 

Tävlingen omfattar en konstnärlig gestaltning på  
valfri offentlig plats i Stockholm stad. Förslaget ska  
vara unikt och får inte tidigare ha offentliggjorts. 

Deltagande sker under full anonymitet i den första 
etappen.

Obs. Tävlingsförslag från personer som inte motsvarar 
ovanstående definition av yrkesverksam konstnär beak-
tas ej av juryn. Kompanjon eller person som på annat 
sätt står i nära förhållande till juryledamot har ej rätt 
att delta. Tävlingsförslag med angivande av plats som 
är placerad utanför Stockholm stads/kommun gränser 
bedöms ej.

Tävlingen består av två etapper
I den första delen gör juryn ett urval från alla de skiss-
förlag/bidrag som inkommer. Fem projekt väljs ut och 
tilldelas ett skissbidrag om 50 000 kr och går därmed 
vidare till tävlingens andra del. De konstnärer/projekt 
som valts ut meddelas och offentliggörs 1 oktober. 

I den andra delen utvecklas de fem utvalda förslagen av 
upphovsmännen/kvinnorna för att sedan presen teras 
på en ”finalutställning” som visas på Kultur huset, Galleri 
K1 fr o m 20 oktober 2008. (Datumet är prelimi närt och 
kan ändras.) Från dessa fem tävlingsbidrag utses ett vin-
nande förslag och ytterligare två andra belönas. Första 
pris är 20 000 kr, andra är 15 000 kr och tredje pris  
är 5 000 kr. Pristagare ansvarar själva för eventuella  
skatter och andra egenavgifter.

1) Instruktioner för tävlingsdeltagare i etapp 1
Sänd in en kort presentation/skiss på en gestaltning  
som du önskar genomföra i det offentliga rummet. 

Presentationen ska omfatta max 4 sidor (A2-format)  
på papper (foto, teckning etc), video och cd/dvd  
max 5 min. 

I ett kuvert som du klistrar igen ska du bifoga ditt CV 
och dokumentation i urval av teknisk/praktisk projekter-
farenhet. Märk kuvertet med ”Eva Bonniers Donations-
nämnd SKISSFÖRSLAG” och projektets arbetsnamn.

Det tillslutna märkta kuvertet öppnas först när juryn 
valt ut 5 st förslag utifrån presenta tionen/skissen. 
Anonymiteten bryts därmed för de 5 utvalda projektens 
upphovsmän/kvinnor som tilldelas ett skissbidrag på 
50 000 kr/projekt och därmed går vidare till tävlingens 
andra del, etapp 2. Konstnärerna med de tävlingsförslag 
som går vidare till utställningen (d v s till etapp 2) med-
delas senast 1 oktober. 

2) Instruktioner för tävlingsdeltagare  
som fortsätter till etapp 2 
De 5 utvalda projektens upphovsmän/kvinnor ska för 
det ovan nämnda skissbidraget utveckla, utforma och 
presentera sina respektive förslag både konstnärligt, 
tekniskt, praktiskt och ekonomiskt. Presentationen/
beskrivningen ska omfatta produktionen från start till 
verkets färdigställande på föreslagen plats. 



De fem utvecklade förslagen presenteras på en  
”final utställning” som visas på Kulturhuset, Galleri K1 
fr o m 20 oktober 2008. (Datumet är preliminärt och 
kan ändras.)

Från dessa fem tävlingsbidrag utser juryn ett vinnande 
förslag och ytterligare två belönas. Tävlingens vinnare 
offentliggörs i samband med utställningens öppnande.

Inlämning
Tävlingsförslaget ska vara nämnden tillhanda per post 
senast måndagen den 18 augusti 2008, adresserat till:

Liljevalchs konsthall
Box 27806, Djurgårdsvägen 60
115 93 Stockholm

Om tävlingsförlaget önskas lämnas in personligen till 
Liljevalchs konsthall kan inlämningen endast göras 
måndagen den 18 augusti, kl 10.00 – 17.00 på grund av 
ombyggnad av konsthallen. Kom ihåg! Märk kuvertet 
”Eva Bonniers Donationsnämnd SKISSFÖRSLAG” och 
projektets arbetsnamn. Tävlingsförslag som inkommit 
efter den 18 augusti 2008 kommer att diskvalificeras.

Retur av refuserade tävlingsförslag
De fem tävlingsförslag och konstnärer som går vidare 
till utställningen (d v s till etapp 2) meddelas och offent-
liggörs 1 oktober. De konstnärer som inte kontakt ats 
innan detta datum har ej gått vidare. De icke utvalda 
tävlingsförslagen avhämtas under perio den 1 — 10 okt 
2008 på Liljevalchs konsthall, Djurgårdsvägen 60, 
Stockholm. Alla förslag måste hämtas personligen, 
inga bidrag sänds tillbaka per post.

Tävlingsarrangör och budget
Eva Bonniers Donationsnämnd och Stockholms 
kultur förvaltning, i samarbete med Bonnier-gruppen. 
Budgeten för utförandet av det vinnande bidraget är 
1 miljon kr.

Utförande/förverkligande av  
belönade förslag
Efter avslutad tävling och utställning avser Eva  
Bonniers Donationsnämnd och Stockholms kultur-
förvaltning samt samarbetspartnern Bonnier-gruppen 
att verka för att ett av de belönade förslagen utförs. 
Diskussioner om förslagets genomförbarhet med 
avseende på frågor om vald plats, mark, stadsplaner, 
vatten, avlopp och liknande tekniska och praktiska 
aspekter kommer att ske tillsammans med förslags-
ställaren. Vid ett förverkligande tecknas särskilt avtal 
mellan förslagsställare och beställare.

Upphovsrätt
Förslagsställaren innehar den ideella upphovsrätten 
till förslaget. Tävlingsarran görerna förbehåller sig rätt-
en att utan ersättning fotografera materialet, liksom  
att reproducera tävlingsförslagen i egna publikationer, 
för press- och mediebruk, på egen webbplats samt i 
utställningsform med förlagsställarens namn angivet

Jury
Eva Bonniers Donationsnämnd tillhör Stockholms  
stad enligt Eva Bonniers testamente 1909.

Nämnden består av:
Jan-Erik Wigren, (Stockholms stad)
Anna Starbrink suppleant
Karin Johnson, (KRO)
Ann Rosén, (KRO)
Birgitta Eriksson, suppleant
Lena Flodman, suppleant
Bo Thorén, (Skulptörförbundet)
Erik Åkerlund, suppleant 
Tor Lindstrand, (SAR)
Anna Chavepayre, suppleant
Beate Sydhoff, (Konstakademien)
Fredrik Bedoire, suppleant
Sekreterare: Birgitta Asplund Hansen  
(Kulturförvaltningen)
Ordförande: Monica Nieckels

Tävlingens jury kommer att förutom nämndens  
ordina rie medlemmar att bestå av: Birgitta Rydell (fp)  
(ordf. Stockholms Konstråd) och Tony Nilsson (s) 
(Stockholms Konstråd), samt Mårten Castenfors chef 
för Liljevalchs Konsthall.

Juryarbetet äger rum 20 — 31 augusti 2008.

Eventuella frågor om tävlingen riktas till Eva Bonniers 
Donationsnämnd, Stockholms stadshus.  
Kontaktperson: Ordförande Monica Nieckels,  
E-post monica@nieckels.se


