
 

 
 
Inbjudan till deltagande i konstprojekt i 
samarbete med domkyrkan i Strängnäs Stift 

sommaren 2018 
 

Välkommen att delta i Frustuna församlings konstprojekt under 

2018 som är en del av en konstrunda i Strängnäs stifs domkyrka, 

Vansö kyrka och Mariefreds kyrka. 

 

Beskrivning av konstprojektet i Stiftet 

Under tiden 17 juni - 25 augusti 2018 visas konst i Vansö kyrka, Mariefreds kyrka, Frustuna kyrka och 

Strängnäs domkyrka i en gemensam konstrunda. 

Olika lokala konstnärer ställer ut i de tre mindre kyrkorna och dessa utställningar speglas i 

domkyrkan med något konstverk från den aktuella utställningen, något föremål från och information 

om kyrkan. 

Under sommaren besöker många turister domkyrkan. Vi hoppas att de genom konstrundan ska 

upptäcka de andra kyrkorna med alla deras skatter och de spännande utställningar som pågår där. 

I kyrkorna i de församlingar som deltar visas under sommaren 2018 utställningar med 

konst/konsthantverk av en lokal konstnär. En lokal konstnär erbjuds möjligheten att ha en utställning 

i kyrkorummet. Varje utställning har ett tema som församlingen väljer eller kommer fram till i dialog 

med konstnären. 

I domkyrkan finns under utställningstiden podier med presentationer av respektive utställning. 

Varje utställning presenteras med ett verk från utställningen och med ett ordinarie föremål från den 

aktuella kyrkan. 

Kyrkan, utställningen och konstnären presenteras också kort. På så vis blir domkyrkan ett 

”skyltfönster” ut mot respektive utställning och kyrka. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Att delta i konstprojektet i Frustuna kyrka 

Det vi i Frustuna församling frågar efter är att få ställa ut tre modeller för en tänkt utsmyckning av 

Frustuna kyrkas ”Läkande vandring” som är en promenadstig längs vattnet nedanför kyrkan. Vi vill att 

ditt verk ska gestalta våra tre ledord; Förtvivlan, Tröst och Hopp. 

Vi bjuder in dig som är konstnär och bor och verkar i Gnesta kommun, utsmyckningen vi efterfrågar 

bör tåla väder, vind och barn. Konstnärer som bor och verkar i Strängnäs Stift är också välkomna med 

intresseanmälan 

Urval av konstnärer kommer att göras i tre steg;  

Steg 1. Intresseanmälan  
I första steg inbjuds alla intresserade konstnärer, som bor och verkar i Gnesta kommun, till att lämna 

en intresseanmälan. Intresseanmälan ska lämnas senast 28 februari 2018. I intresseanmälan ska 

lämnas en detaljerad beskrivning av vad du vill göra, samt bifogat ett CV som berättar om tidigare 

uppdrag och visar vem du är som konstnär. 

En intresseanmälan ger inte automatisk rätt att lämna skissförslag, snarast den 15 mars lämnas 

besked om vilka som valts att delta i utställningen. 

 
Steg 2. Urval och inbjudan 
Församlingen har en grupp som väljer tre konstnärer som sedan får bygga en modell av det de 

föreställer sig att göra. Modellen kommer att vara en del av sommarens utställning.  

Till dig som väljs ut till en av de tre konstnärer som ska göra modell utgår en ersättning av 20 000 kr 

(faktureras mot F-skatt). 

 

Steg 3. Utställning 
 
Modellerna skall ställas ut i Frustuna kyrka 17 juni – 25 augusti 2018. 

Församlingen har sedan möjlighet att köpa ett eller flera av förslagen som till utsmyckning av vår 

”Läkande vandring”. Församlingens totala budget för detta är 180 tkr inkl moms. Vi förbehåller oss 

också rätten att förkasta samtliga förslag. 

Vi vill gärna att det ska vara på plats och färdigt att invigas sommaren 2019, då också utbetalning 

sker. 

Skicka till: 
Frustuna församling 
Frustuna prästgård 

646 91 Gnesta 
 

frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se 
 
 

Vid eventuella frågor kontakta kyrkoherde Lena Fagéus tel 0158-799576 

mailto:frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se

