Konkurrence om lyskunst i Aarhus (De tre broer)

Open Call lyskunstværk i Aarhus (De tre broer)

13. januar 2017

Aarhus Kommune, Center for Byens Anvendelse og Kulturforvaltningen i
samarbejde med projektet Urban Lab, ønsker at få opført et lyskunstværk på
”De Tre Broer” på Brabrand stien. I den anledning inviteres kunstnere til at
byde ind i et open call. Blandt ansøgerne udvælges tre kunstnere til en efterfølgende skitsekonkurrence.
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Hvad er formålet med projektet?
Brabrand Stien løber langs Aarhus Å, der forbinder Brabrand søerne i vest
med Aarhus Havn i øst og trækker den vilde naturen helt ind til centrum af
byen. For at øge stiens tryghed og tilgængelighed efter mørkets frembrud
bliver der i 2017 opsat gadebelysningen på strækningen.
Stien udgør en rekreativ forbindelseslinje og fungerer dagligt som cykelrute
for hundredevis af cyklister. Der, hvor stien forgrener sig og krydses af åen
og tre jernbanebroer, bliver der skabt et helt særligt knudepunkt. Det er dette
sted, der ønskes markeret med et lyskunstværk. Se bilag et for oversigtskort
og billeder af De Tre Broer.
Frister og økonomi
Skitsekonkurrencen har et samlet budget på 540.000 kr. heraf er der til skitsekonkurrencen afsat 2x20.000 kr. til de to ikke-vindende kunstnere/teams.
Ansøgningen skal være modtaget 15. februar 2017 kl. 12.00.
Hvem kan søge?
Professionelle billedkunstnere* eller teams af tværfaglige samarbejder mellem professionelle billedkunstnere og arkitekter/landskabsarkitekter MAA eller Cand.arch.
*Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne sammenhæng, som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller Det Jyske
Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau.
Alle autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent billedkunstnerisk udstillingsvirke i professionelle rammer.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Oplysninger om ansøgers praksis og motivation i form af:
 Præsentation af din kunstneriske praksis og motivation for at arbejde
med lyskunst i Aarhus. Hvis du ikke tidligere har arbejdet med lyskunst, kan du beskrive din motivation for at udvikle lyskunst med
baggrund i dit tidligere arbejde/værker, max 1 side.
 CV med fokus på kunstnerisk praksis, herunder tidligere erfaring
med kunst i det offentlige rum og kunstnerisk udsmykning.
 Billeddokumentation på max. 10 sider med eksempler fra din kunstneriske praksis.

Bilagene kan med fordel samles til én pdf fil, og den samlede ansøgning skal
sendes til cecho@aarhus.dk senest 15. februar 2017 kl. 12.00.
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Sådan vurderes din ansøgning
Styregruppen for kunstopgaven vurderer din ansøgning, med henblik på en
invitation til en skitsekonkurrence. Bygherre (Aarhus Kommune, Center for
Byens Anvendelse og Kulturforvaltningen) vælger efter indstilling fra Styregruppen de tre forslag, der går videre til skitsekonkurrencen.
Styregruppen består af:
 Stephen Willacy, Stadsarkitekt i Aarhus Kommune
 Elle Mie Ejdrup Hansen, Billedkunstner, ekstern kunstkonsulent
 Bo Mølgaard, Billedkunstner, repræsentant for Aarhus Kommunes
Billedkunstudvalg og Kunstråd.
Aarhus Kommune:
 Lars Davidsen, Kulturforvaltningen
 Cecilie Have Hørlyck, Center for Byens Anvendelse (Bygherre)
Styregruppen vurderer ansøgningen ud fra følgende kriterier:
1. Ansøgers professionelle kunstneriske praksis.
2. Ansøgers evne til at arbejde stedsspecifikt.
3. Ansøgers erfaringer med lyskunst eller potentiale for at arbejde
med lyskunst.
4. Motivation for at påtage sig kunstopgaven med tid til research i
Aarhus, udvikling af skitseforslag og realisering af kunstopgaven
i tidsperioden frem til efteråret 2017.
Hvornår får du svar?
Alle ansøgere får svar senest d. 23. februar 2017, hvor de tre udvalgte
kunstnere modtager en invitation til skitsekonkurrencen, hvor alle krav og
betingelser er nærmere beskrevet.
Skitsekonkurrence og tidsplan for realisering af lyskunstværk
På baggrund af den åbne ansøgningsrunde inviteres tre kunstnere/teams til
at deltage i en skitsekonkurrence om at realisere et lyskunstværk. De tre udvalgte kunstnere inviteres til et informationsmøde og vil få de nærmere krav
og betingelser for konkurrencen tilsendt.


1 marts 2017 - Informationsmøde - præsentation af projektet og
konkurrencebetingelse for de tre inviterede kunstnere



24. maj 2017 - Deadline for skitsekonkurrence



29. maj - Præsentation af skitseforslag for styregruppen



Juni-oktober 2017 - Produktion af lyskunstværk



1. november 2017 - Aflevering af lysværk



9. november - Indvielse af lysværk

Kontaktoplysninger:
Cecilie Have Hørlyck, cecho@aarhus.dk, tlf. 41 85 98 98
Lars Davidsen, lda@aarhus.dk, tlf. 41 85 66 40
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