OPEN CALL

Tryghed, tillid og refleksion
i sundhedsvæsnet
Kunstnertrio søges til kunstprojekt
på Aalborg Universitetshospital
i Thisted
Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland inviterer professionelle kunstnere indenfor
billedkunst, lydkunst og lyrik til at indsende forslag til mindre kunstprojekt på Aalborg
Universitetshospital i Thisted.
Om projektet
Aalborg Universitetshospital i Thisted satser på kunst som sundhedsfremmende tiltag.
For at imødekomme en fremtidig udvikling af nære hospitalsrum med menneskets sundhed
i centrum, ønsker Aalborg Universitetshospital i Thisted at etablere et samarbejde med
kunstnere i forbindelse med et udsmykningsprojekt. Til projektet skal de udvalgte kunstnere
skabe stedsspecifikke værker, der inddrager patienter og pårørende på afdelingerne for
Akutmodtagelsen og M5 Palliation.
Med arbejdstitlen ”Tryghed og Tillid” er det hensigten at kunstprojektet skal bidrage med en
helhedsorienteret kunstoplevelse til begge afdelinger, der både rummer visuelle, auditive og
sproglige greb i fortolkningen af rummene og deres brug.
Der søges derfor en trio af professionelle kunstnere, der kan arbejde sammen indenfor
ovennævnte kunstgreb og som har erfaringer med at arbejde med kunst i det offentlige rum.
Formålet
1/
At bidrage til øget nærhed, tryghed og refleksion for patienter
og pårørende ved brug af kunstneriske greb.
2 //
At fremme tilgængeligheden af forskellige former for kunst
for forskellige generationer.
3 /// At opnå erfaringer med og øge opmærksomheden på kunstens
sundhedsfremmende potentiale i sundhedsvæsnet.
Kriterier
Alle professionelle kunstnere kan i et samarbejde med to andre kunstnere indsende forslag til
et helstøbt kunstprojekt, der udfolder sig fysisk og stedsspecifikt og som tager begge
de vedrørende afdelinger under kunstnerisk behandling.
Udvælgelsen af indsendte forslag sker med vægt på ideer der rummer dele af følgende:
1/
Et sanseligt interaktivt legemiljø.
2 //
En platform for personlige fortællinger.
3 /// Unikke æstetiske oplevelser med øje for patienternes trivsel.
4 //// Krydsfeltet mellem det sundhedsvidenskabelige,
sundhedsvæsnets praksis og kunst.

Projektet lægger op til kunstnerisk frihed
indenfor den budgetterede ramme.

Økonomisk ramme for kunstprojektet
– Honorar til kunstnertrio: 70.000kr.
– Produktionsomkostninger for hele kunstprojektet: 90.000kr.
Den økonomiske ramme omfatter yderligere rejseomkostninger, kost og ophold på
personalehotel over to perioder med tilhørende værksted på 300m2. Kulturelle
netværksmøder vil være en del af opholdet og der vil være mulighed for lån af faciliteter
og teknisk udstyr ved Det Nordatlantiske Fyr Hanstholm https://hanstholmfyr.dk/.
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Tidsplan
Deadline for ansøgning:
15 - 04 - 2020 kl. 23.59
Svar på ansøgning:
29 – 04 - 2020
Maj - 2020
De udvalgte kunstneres research på stedet og ideudvikling. Kunstnerne tilbydes residens på
personalehotel i perioden.
Juni - 2020
Kunstnerne afleverer detaljerede beskrivelser og skitser af værker.
Tilladelser til værkerne indhentes.
Sommer/efterår - 2020
Produktion samt installation af værker. Kunstnerne tilbydes værksted og residens på
personalehotel. (Tidspunkter for produktion af værkerne er med forbehold for ændringer
ifm. byggetilladelser.)
23. oktober - 2020

Åbning

Bedømmelse
Rekutteringsudvalget består af eksterne kunstfaglige specialister.
1 /
2 //
3 ///
4 ////
5 /////

Repræsenterende billedkunst
Repræsenterende lyd/musik
Repræsenterende forfattere
Repræsenterende sundhedsfeltet
Repræsenterende forskning

Sådan søger du
Ansøgningen skal indeholde nedenstående:
1/

2 //
3 ///
4 ////

Ansøgning (max 1 side) - der beskriver jeres idé, hvordan værkerne er
stedsspecifikke/helhedsorienterede og inddrager patienter og
pårørende samt hvordan i (rent praktisk) vil realisere idéen.
Skitser på idéer til værker (max 1 side).
CV (max 1 side pr. person) på alle medvirkende inkl. kontaktoplysninger.
Eksempler på tidligere værker, evt. link til hjemmeside (max 2 sider).

Ansøgningen sendes samlet i én PDF-fil til:
dkr@dansk-kunstnerraad.dk
Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende afdelingerne kan du rette henvendelse til Akutmodtagelsen
Helle Isaksen hei@rn.dk og MF5 Palliation Henriette Skovbo hesk@rn.dk

Akutmodtagelsen
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Palliativ afdeling
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Legeområde

Council of Danish Artists
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