VILLA SALIN SOM FORSKAR- OCH KONSTNÄRSRESIDENS
Kvinnosaksförbundet Unionen och Fondförvaltningen för Ida Salins sommarhem välkomnar
ansökningar om att få använda Villa Salin på Drumsö som forskar- eller konstnärsresidens.
Unionen erbjuder kvinno-, genus- och queerforskare samt feministiska konstutövare och
motsvarande aktörer inom kulturlivet, eller grupper av ovannämnda, möjligheten till
kortvariga vistelser (1-4 dagar, må-to) i Villa Salin under hösten 2019 och våren 2020
(oktober- april).
Personen eller gruppen som beviljas en residensperiod förbinder sig i gengäld att utan
särskild ersättning arrangera ett evenemang - en kurs, en föreläsning, en föreställning eller
dylikt - i Maikki Friberg-hemmet i centrum av Helsingfors.
För residensperioden betalas ingen lön, och den inkluderar inte kanslitjänster, städning eller
mat, utan varje gäst sköter själv om dessa förutsättningar för sitt arbete. Unionen
tillhandahåller enbart arbetsutrymme och logi.
Vem kan ansöka?
Residensperiod i Villa Salin kan beviljas enskilda personer eller grupper vilkas arbete är
förenligt med feministisk ideologi eller direkt anknyter till kvinnorörelsens eller Unionens
historia. Vi ser gärna också att enskilda applikanter på eget initiativ bildar små grupper
(max. 5 personer) som kan arbeta och vistas i villan samtidigt även om var och en arbetar
med sitt eget projekt.
När och i vilket syfte kan man utnyttja residenset?
Residensperioden kan vara 1-4 dagar (må-to) under tiden oktober-april. Upp till fem
personer kan arbeta och övernatta i villan samtidigt. Den är vackert och fridfullt belägen vid
havet, med bra trafikförbindelser till Helsingfors centrum. Residensperioden kan utnyttjas
på till exempel följande sätt:
- av personer bosatta på annan ort som logi under deltagande i vetenskapliga eller
konstnärliga evenemang i huvudstadsregionen
- för intensiva arbetsperioder med vetenskapliga, litterära, andra konstnärliga eller
motsvarande projekt
- för planering av verksamhet inom ovan nämnda områden (konferenser, seminarier,
projektansökningar mm)
Observera att villan inte lämpar sig för sådan konstnärlig verksamhet som kan skada lösöre,
golv eller väggar (målfärg, kemikalier, tunga verktyg).
Vad får Unionen ut av detta?
Var och en som beviljas en residensperiod förbinder sig att under samma termin arrangera
ett evenemang (föreställning, föredrag, visning) i Unionins utrymmen i centrum (Maikki
Friberg-hemmet, Bulevarden 11). Evenemanget utgör då en del av den öppna
kvinnohögskolan ANK:s verksamhet.
Maikki Friberg-hemmet är tyvärr inte handikappanpassat. Unionen har inte heller någon
budget för dessa evenemang, utan erbjuder enbart lokaliteten, av-utrustning samt hjälp med
att informera om tillställningen.

Ansökning 2019
Ansökningtiden för höstens och vårens residensperioder är 1-30.4 2019. Ansökan skickas
som e-post till: residenssi@naisunioni.fi.
Ansökan skall bestå av:
- en kort beskrivning av vad den sökande avser göra under residensvistelsen
- önskemål om tidpunkt för vistelsen
- ett förslag till rubrik och tidpunkt för det evenemang som den sökande erbjuder sig att
arrangera, samt en kort beskrivning av evenemanget och dess deltagare (att användas vid
information om tillställningen).
- den sökandes kontaktuppgifter och CV eller, ifall det rör sig om en grupp, kontaktuppgifter
för samtliga gruppmedlemar samt CV och kontaktuppgifter för den som fungerar som
gruppens kontaktperson.
Om det rör sig om ett konstnärskollektiv eller en forskargrupp som arbetar för ett
gemensamt syfte, räcker det med en ansökan och ett evenemang. Handlar det däremot om
en sammanslutning av personer som var och en sysslar med sitt eget projekt, men önskar
vistas i villan samtidigt, skall varje deltagare skicka in sin egen ansökning och CV, samt sitt
eget förslag till evenemang.
Beslutet om beviljande av vistelse i Villa Salin fattas av Villa Salins fondförvaltning. Vid
beslutet beaktas dels innehållet i de evenemang som erbjuds Unionen, dels den ansökandes
tidigare meriter och projektets betydelse för den feministiska rörelsen. Besluten om
residensvistelser fattas inom maj månad.
Unionen kommer överens med var och en av residensgästerna/grupperna om tidpunkten för
vistelsen och evenemanget. Antalet beviljade ansökningar är inte bestämt på förhand.
Annat
Villan får inte under residensvistelsen användas för fester, middagsbjudningar eller andra
motsvarande tillställningar. För övernattning har var och en av gästerna med sig egna
sängkläder och egna handdukar. Varje gäst/grupp ansvarar för att nogsamt städa upp efter
sig.
Mera om Villa Salin
Frågor om residensverksamheten besvaras ti-fre kl 10-16 på numret 050-550 3073
(Virva Hepolampi) eller per e-post: tilavaraus@naisunioni.fi. Unionens byrå är stängd i juli.

