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Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: kulturforvaltningen@uppsala.se 
www.uppsala.se 

Uppsala kommuns stipendium till 
nyutexaminerad bildkonstnär 

Om stipendiet 

Uppsala kommuns kulturnämnd vill ge en nyutexaminerad bildkonstnär med master-

examen i konst möjlighet till fri arbetslokal under ett år och utställningsmöjlighet på 

Uppsala konstmuseum. Vistelsen syftar till möjligheter att knyta kontakter och delta i 

lokala aktiviteter och/eller koncentrera sig på eget arbete. Boende ingår ej. 

 

Som stipendiat får du tillgång till en egen grundutrustad ateljé om 20 kvadratmeter i 

anslutning till Ateljéföreningen Hospitalets lokaler i stadsdelen Ulleråker under 
perioden 1 augusti 2021–31 juli 2022. Ateljéföreningen Hospitalet har i nuläget 33 rum 

som är anpassade för yrkesverksamma personer inom kulturella och kreativa näringar, 

varav hälften är vikta för bildkonstnärer. Du får, utöver din ateljé, också tillgång till ett 
gemensamt kök med balkong och ett projektrum om 50 kvadratmeter som är 

bokningsbart för större projekt eller offentliga evenemang. Ateljéföreningen förfogar 

också över gemensam teknisk utrustning som projektor, skrivare, dator, högtalare mm.  

 

Området Ulleråker är ett av Sveriges största pågående stadsutvecklingsprojekt. Konst 

och kultur kommer att spela en viktig roll i utformandet av området till en ny, attraktiv 
stadsdel. Med buss tar det cirka 15 minuter mellan Uppsala centralstation och 

Ulleråker. 

 

I samband med stipendietiden kommer det att finnas möjlighet till en mindre 

utställning på Uppsala konstmuseum beläget i Uppsala slott. Utställningslokalen, 
kallad ”Studio 4”, är cirka 60 kvadratmeter. Utställningsperiod och produktion 

planeras i samråd med konstmuseet. Utställningsproduktionen inkluderar 

utställningsersättning och marknadsföring. 

Datum: Diarienummer: 
2021-03-01  

Kulturförvaltningen  
 
 
Handläggare:  

Pia Sörås Staflin 



Sida 2 (2) 

Vem kan söka 

Stipendiet kan sökas av konstnär som avlägger/avlagt masterexamen i konst vid 

svensk konsthögskola eller motsvarande under åren 2019–2021. I förekommande fall 

är det möjligt att som konstnärsgrupp söka stipendiet. 

När och hur ansöker du 

Ansökningsperioden är 1 mars–31 mars 2021. Ansökan görs på särskild blankett. Till 
ansökan ska bifogas examensbevis eller intyg på pågående mastersutbildning, 

personbevis och 5–10 arbetsprover (ej original – endast kopior eller foton, max A4-

storlek). 

Kriterier 

Vid bedömningen tas hänsyn till den sökandes konstnärliga färdigheter/meriter och 

den planerade konstnärliga verksamhetens omfattning under stipendievistelse. 

Beslut 
Beslut fattas av Uppsala kommuns kulturnämnd i maj 2021 efter förslag från 

nämndens stipendieutskott där även sakkunniga inom området på kulturförvaltningen 

deltar. 

 


