
OPEN CALL är en ny, årlig utställning med öppen 
ansökan för sverigebaserade konstnärer och projekt 
inom ramen för Marabouparken BOX.

VAD ÄR OPEN CALL?
Hur kan vi i en alltmer individualiserad social sfär och kom-
mersialiserad konstkontext hitta metoder för att tillsammans 
arbeta emot fragmentering av våra liv och vårt arbete? Vi 
uppfattar konstrummet som en mötesplats där konstnär och 
publik kan komma samman och dela sina olika intressen, 
erfarenheter och kunskaper. Vilka slags plattformar behövs 
idag för att konstnärer och konstnärsgrupper ska kunna 
arbeta tillsammans? Hur kan vi töja på den vita gallerikubens 
gränser så att de också kan rymma experimentella praktiker? 

Genom ett nytt uppdrag och utställning i Marabouparkens 
Box, strävar Open Call efter att skapa fler möjligheter för 
konstnärer, grupper och projekt att utveckla sitt arbete i ett 
tidigt skede. Plattformen vill verka för att utveckla arbeten 
som utforskar frågor kring solidaritet och kollektivitet så 
väl som att att genom offentliga arrangemang hjälpa till att 
få arbetet att nå ut till en större allmänhet.

Open Call bygger vidare på Marabouparkens historia genom 
att stödja konstnärlig verksamhet, exempelvis via program 
som P.A.N.K. (2004) där nyutexaminerade elever från konst-
skolor i olika delar av Sverige fick möjlighet att komma och bo 
och arbeta i Sundbyberg. BOX är Marabouparkens projektrum 
vigt åt att stödja konstnärer i sin första separatutställning i 
Sverige. Marabouparken konsthall är en offentlig konsthall 
belägen i vad som en gång var Marabou choklads fabrikslokaler 
i Sundbyberg. www.marabouparken.se

VEM KAN SÖKA TILL OPEN CALL?
• Open Call prioriterar ansökningar som fokuserar på 

frågor kring kollektivitet och solidaritet.
• Open Call prioriterar dem som arbetar med projekt 

som har specifik lokal anknytning – antingen till 
Sundbyberg eller till en annan lokal kontext som är 
viktig för arbetet.

• Open Call vänder sig till de inte haft möjligheten att 
ställa ut på någon av de större institutionerna eller 

OPEN CALL  - A new annual open application exhibition 
opportunity within Marabouparken’s BOX. 

WHAT IS OPEN CALL?
In an increasingly individualised social sphere and commer-
cialised art context how can we find methods for working 
together against the fragmentation of our lives and work?  We 
believe the art space to be a meeting place where artists and 
the public can come together to share our different interests, 
experiences and knowledges. What kind of platforms do artist 
and groups needs today to be able to work together? How 
can we push the boundaries of the white walled gallery to 
accommodate experimental practices? 

Through a new commission and exhibition in Marabou-
parken’s BOX, Open Call aims to build more opportunities 
for artists, groups and projects at the early stages of their 
practice. The platform seeks to develop work exploring 
questions of solidarity and collectivity as well as support 
for a wider peer group through a public programme of events.

Open Call builds on Marabouparken’s history in sup-
porting the development of art practice through programmes 
such as P.A.N.K. (2004) which offered recent graduates from 
art schools across Sweden the chance to work and live in 
Sundbyberg. BOX is Marabouparken’s project space com-
mitted to supporting artists in their first solo exhibition in 
Sweden. Marabouparken is a public art space located in the 
former Marabou chocolate factory in Sundbyberg. www.
marabouparken.se

WHO IS ELIGIBLE TO APPLY TO OPEN CALL?
• Open Call supports those working with themes of 

solidarity and collectivity
• Open Call prioritises those responding to a specific 

local context – either here in Sundbyberg or within 
another local context that is important for your  
work

• Open Call prioritises those who have not had a major 
opportunity in Sweden in the last 3 years including, 
for example, a solo exhibition in a public gallery, or 
received significant funding.
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gallerierna i Sverige under de senaste 3 åren eller som 
inte fått avgörande finansiellt stöd för sitt arbete

• Open Call vänder sig till dem som ej studerar på heltid
• Open Call prioriterar dem som har för avsikt att 

utnyttja Marabouparken konsthalls resursers och den 
rådgivande gruppens kunskaper

• Open Call uppmuntrar interdisciplinärt arbete
• Open call prioriterar nya sätt att arbeta med utställ-

ningsformatet
• Open Call går att söka både som grupp och enskild 

individ 
• Du behöver inte ha någon konst- eller universitets-

utbildning för att söka till Open Call 
• Open Call vänder sig till dem som önskar utveckla ett 

projekt med syftet att visa det på en konstutställning 
öppen för allmänheten

VILKA RESURSER ERBJUDER OPEN CALL:
• 10 000 SEK i arvode
• 10 000 SEK i utställningsersättning 
• 30 000 SEK i produktionsbudget (som hanteras av 

Marabouparken konsthall)
• En utställning från september till oktober 2019
• En ny text om arbetet skriven speciellt för utställningen
• Ateljébesök av Marabouparken konsthall
• Utöver utställningsersättning och produktionsbudget 

kommer även Marabouparken konsthall att hjälpa till 
med installationen av utställningen.

HUR KAN DU TA DEL AV OPEN CALL?
Du kan ansöka till Open Call via ansökningsformuläret
Du kan ta del av det publika programmet som löper under 
den årliga Open Call utställningen
Du kan ansöka till Open Call och på så vis bli inbjuden till 
en heldagsworkshop i februari 2019 tillsammans med den 
rådgivande gruppen och alla andra som ansökt
Du kan ta del av Open Calls pedagogiska program som leds 
av ungdomsorganisationer runt om i Sundbyberg, som er-
bjuder konstworkshops med teman som kollektivitet och 
solidaritet.

• Open Call prioritises those who are not currently in 
full time education

• Open Call prioritises those who can make use of 
Marabouparken’s resources and the knowledges of the 
selection group

• Open Call encourages interdisciplinary working
• Open Call prioritises new ways of working with exhibi-

tion formats
• Open Call is eligible to both those working in groups 

and individually
• To apply to Open Call you do not need to have an 

education in art or have studied at university
• Open Call is for those who wish to develop a project 

that will be shown in the context of an art space, where 
a public audience will be able to view your work.

WHAT RESOURCES DOES OPEN CALL OFFER? 
• 10000SEK Commissioning Fee
• 10000SEK Exhibition Fee
• 30000SEK Production Budget (Managed by Marabou-

parken)
• A an exhibition September–October 2019
• A new text on their work production specifically to 

accompany the exhibition.
• Studio visits by Marabouparken
• In addition to the stated fee and production budget 

Marabouparken will cover the costs of the installing 
the exhibition.

HOW CAN YOU GET INVOLVED IN OPEN CALL?
You can apply to Open Call via the application form
You can join the public programme each year during the Open 
Call Exhibition
You can apply to Open Call and by doing so you are invited 
to come to an all day workshop in February 2019 with the 
selection group and everyone who has applied.
You can join the Open Call Pedagogic Programme led by youth 
organisations across Sundbyberg delivering art workshops 
responding to themes of collectivity and solidarity.
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ANSÖKNINGSFORMULÄR? 
Att skriva en ansökan är ingen enkel uppgift, vi förstår att 
det både tar tid och kan vara en krånglig process. Har du 
problem med att fylla i ansökningsformuläret? Kom då till 
Marabouparken och vår drop-in-mottagning där du kan få 
hjälp och råd med att fylla i ansökan, på onsdag den 3 och den 
10 oktober mellan kl 5 och kl 8. Vi har också en resurs-sida 
på vår webb som innehåller information om den forskning 
som den rådgivande gruppen ägnar sig åt, såväl som texter 
relaterande till temat som kan vara av intresse.

HUR GÅR URVALSPROCESSEN TILL?
Open Call väljs ut av Marabouparkens rådgivande grupp 
tillsammans med utställningsteamet som har en rad olika 
sakkunskaper och intressen. När du söker till Open Call 
kommer din ansökan att gås igenom av kommittén som se-
dan väljer ut och kontaktar de som blir aktuella för intervju. 
Samtliga sökanden till Open Call kommer också att bjudas in 
till ett endagsseminarium och workshop på Marabouparken 
konsthall i maj 2019 på temat kollektivitet och solidaritet, 
organiserat av den rådgivande gruppen. 

RÅDGIVANDE GRUPP

Elof Hellström arbetar med frågor om rum och makt 
i de två kollektiva konstnärliga forskargrupperna SIFAV 
(Söderorts institut för andra visioner) och mdgh (mot den 
globala hemlösheten). Han är också aktiv på Cyklopen där 
han håller i återkommande text-, teater-, konst-, film- och 
musikevenemang.

Shahram Khosravi är professor på Stockholms universitet 
och Uppsala universitet. Han har skrivit en rad böcker med 
fokus på migration, asylpolitik och asylberättelser, så som 
‘Illegal’ Traveler: An Auto-Ethnography of Borders (2010) 
och After Deportation, Ethnographic Perspectives (2017).

Marie-Louise Richards är arkitekt och föreläsare på 
master-kursen Decolonizing Architecture på Kungliga 

APPLICATION FORM?
Having trouble with filling in the form? Come to Marabou-
parken to our drop in surgery where you can get help and 
advice with filling in the form on Wednesday 3 and 10 October 
5-8pm. We also have a page (LINK) of resources containing 
information on the research and the selection group are 
working with, as well as texts relating to the theme that might 
be of interest.

WHAT IS THE SELECTION PROCESS?
Open Call is selected by Marabouparken’s Advisory Group 
and exhibitions team who are equipped with a range of dif-
ferent expertise and interests. When you apply to Open Call 
your application will be read by the committee, after which, 
they will meet to discuss which proposals to invite for an 
interview. Following this the selected Open Call proposal will 
be informed. Everyone who applies to Open Call will also be 
invited for a one day seminar and workshop at Marabouparken 
in May 2019 focused on the theme of collectivity and solidarity 
led by the Advisory Group.

ADVISORY GROUP

Elof Hellström is a lecturer on the course Decolonizing 
Architecture at KKH and works at Cyklopen where he runs 
a recurring event of text, theater, art, film and music. Elof is 
also part of SIFAV (Söderorts Institute for Different Visions).

Shahram Khosravi is Professor at Stockholm University and 
Uppsala University. He has written many books and articles 
focused on migration and asylum politics and experience 
including, The Illegal Traveler: An Auto-Ethnography of 
Borders (2010); and After Deportation, Ethnographic Per-
spectives (2017).

Marie-Louise Richards is an architect and founder of Mad-
am Arkitekt where her recent work explores ‘hyper-visible 
invisibility’.  She works as the Assistant Curator of Arkdes 
and is a lecturer at KTH on the KTH in Tensta programme.
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konsthögskolan. Hennes pågående forskning ”Hyper-visible 
invisibility” utforskar osynlighet som kritisk strategi och 
rumslig kategori. 

Selam Tadele arbetar som integrationssamordnare på 
Kultur- och fritidsförvaltningen i Sundbybergs stad. Här 
arbetar hon med olika lokala grupper genom att försöka hitta 
samarbeten och utveckla det stöd som kommunen vill erbjuda 
sina invånare. www.sundbyberg.se/kultur-fritid.html

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
1) Ladda ner blanketten från Marabouparkens hemsida 

och fyll i . Det går också att hämta ut ett exemplar 
av blanketten på Marabouparken konsthall eller på 
Sundbybergs bibliotek.

2) På blanketten finns det utrymme (max en A4-sida) 
att beskriva ditt/gruppens utställningsförslag. Vad 
vill du göra för Open call, hur väl förhåller sig idén till 
temat samt hur tänker du/gruppen gå tillväga för att 
genomföra projektet? 

3) Du/gruppen kan bifoga mellan 1–4 verk du själv gjort. 
Det kan vara antingen bilder, text eller video men 
måste innehålla minst 2 bilder.

4) Du/gruppen kan bifoga upp till 4 referensbilder, -video 
eller -texter. Dessa är verk gjorda av någon annan, som 
du/ni tycker har relevans till eller inspirerar ditt/ert 
arbete

5) Ansökan sker anonymt
6) Ansökan måste lämnas på svenska eller engelska, 

men du/gruppen kan bifoga verk på vilket språk du/
gruppen vill. 

7) Skicka din ansökan med ditt CV om du har något, 
tillsammans med de bifogade verken till opencall@
marabouparken.se. Om du/gruppen inte kan skicka 
ansökan digitalt går det bra att skriva ut den, ditt/
era CVn och de bifogade verken och skicka till 
Marabouparken konsthall, Löfströmsvägen 8, 172 66, 
Sundbyberg. Ansökan bör ha inkommit senast kl. 17 
den 14 november 2018. 

SELAM TADELE works in Sundbyberg Stad as the integration 
officer. Here she works with many local groups, initiatives and 
families to build collaborations and develop the support the 
commune can provide to its residents. www.sundbyberg.se/
kultur-fritid.html

APPLICATION PROCESS
To apply to Open Call you need to:
1) Fill out the application form. (You can also pick up 

copies of the application at Marabouparken and 
Sundbyberg Bibliotek).

2) There is space (maximum 1 side of A4) to write about 
your proposal. Please include what you want to 
develop for Open Call; how it responds to the theme of 
solidarity and collectivity and what methods you will 
use in the making of this project.

3) You can attach between 1-4 pieces of work, these can 
be either visual images, text, or video but must contain 
at least 2 images. 

4) You can attach up to 4 reference images, videos or 
text. These are works that you think connect to your 
proposal or inspire to your work.

5) Your application to Open Call will not be shared 
publicly.

6) You must complete the application in Swedish or 
English but you can send work attachments in any 
language.

7) Please upload your application form, a CV if you have 
one and your attachments via this link: opencall@
marabouparken.se. If you are unable to upload your 
application it is possible to print out the form, your 
CV and your attachments and deliver them to Mara-
bouparken, Löfströmsvägen 8, 172 66, Sundbyberg to 
arrive by 5pm 14 November 2018.
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Vänligen läs informationen nedan om hur du bifogar dina 
dokument.

RIKTLINJER FÖR ANSÖKAN 
• Digitala bilder: Max 4 jpeg (72 dpi - inte större än 1MB 

per bild) per ansökan. Bilderna kommer att ses på 
skärm och behöver alltså inte vara stora filer. Om du 
har frågor om hur du ska ändra storleken på bilderna, 
vänligen kontakta Marabouparken per telefon eller 
e-post.

• Spara dina bilder så här: NAMN - TITEL PÅ VERKET 
- VERKETS ÅRTAL.jpg 

• Textdokument: max 2 filer. Bifoga textdokument i PDF 
ej större än 10MB. Du kan lämna in texter på vilket 
språk som helst, vi ser till att vi kan läsa dem. 

• Videoverk: Max 2 länkar. Vänligen meddela huruvida 
den bifogade videon är en dokumentation av ett 
projekt eller om det är videon som är själva verket. 
Bifoga verken via Vimeo eller YouTube. För att göra 
det, kopiera och klistra in URL-länken till din Vimeo- 
eller YouTube-sida i den angivna delen på ansöknings-
blanketten.

• Skicka inga ytterligare kataloger, portfolios eller 
fotografier. 

• Ladda inte upp någon Powerpoint-presentation.

För frågor tveka inte att ringa oss på 08-29 45 90 eller 
e-posta opencall@marabouparken.se

Please see information below on how to submit your attach-
ments.

GUIDELINES FOR APPLICATIONS
• Digital Images: Maximum 4 jpegs (72 dpi - no larger 

than 1MB per image) per application. The images will 
be viewed on screen and do not need to be large files. 
If you have any queries about re-sizing your images, 
please call Marabouparken. 

• Please save your images as NAME - TITLE OF WORK 
- YEAR MADE.jpg 

• Text Work: Maximum 2 files. Please send your text 
work as a PDF no bigger than 10MB. You can submit 
text work in any language and we will find ways to read 
your work.

• Video work: Maximum 2 links. Please indicate if 
video is submitted as documentation of a project or a 
video work by itself. Please submit works via Vimeo or 
YouTube. To do so, copy and paste the url link to your 
Vimeo or YouTube channel in the proposal section in 
the application form. 

• Do not send additional catalogues, portfolios or 
photographs 

• Do not upload a PowerPoint presentation

For any questions please call + 46 8 29 45 90 or email 
opencall@marabouparken.se
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