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SILKEBORGUDSTILLINGEN 2017
-en udstilling med nye muligheder for kunsten.
Kunstnere og kuratorer kan søge om midler til Silkeborgudstillingen 2017.
Puljen er på 45.000 kr.
Silkeborgudstillingens vilkår skaber mulighed for at tænke utraditionelt, idet udstillingen kan
foregå i det offentlige rum, i en nedlagt fabriksbygning, til lands eller til vands, så længe
det er indenfor Silkeborg Kommune.
Silkeborgudstillingen foregår hvert andet år, og næste gang er i foråret 2017.
Silkeborg udstillingen har eksisteret gennem 14 år, men med sin nye form som Open Call er
det 2. gang der inviteres. 1. gang var i 2015 hvor kunstnerne Sophie Hjerl og Kristina
Steinbock blev udtaget.
Formålet med Silkeborgudstillingen er at styrke interessen for billedkunsten i Silkeborg
Kommune.

HVEM KAN SØGE?
Silkeborgudstillingens midler kan søges af alle uanset nationalitet og geografisk
tilhørsforhold. Midlerne kan dog ikke søges af institutioner.
Ansøgningen skal indeholde:






Projektbeskrivelse indeholdende lokalitet - max. 1 side.
Budget
Billedmateriale + eventuelt links
CV på medvirkende kunstnere/kurator
Kontaktinformation

Akademirådet har udpeget to kunstfaglige censorer, der udvælger den ansøgning, der
bedst opfylder vilkårene for Silkeborgudstillingen.
Ansøgere opfordres til at søge andre midler, men udstillingen skal som et minimum kunne
gennemføres for de 45.000 kr.
VILKÅR
Udstillingens form og indhold fastsættes ud fra nedenstående vilkår, der alle skal være
opfyldt:

-Udstillingen skal være markant for Silkeborg.
-Udstillingen skal være fysisk forankret i Silkeborg kommune.
-Udstillingen må ikke have kommercielt sigte og skal have fri entré.
-Udstillingen skal levere formidlingsmateriale til publikum.
Udstillingen skal tillige opfylde et eller flere af følgende kriterier:
-Udstillingen kan indeholde væsentlige udstillingsprojekter med deltagelse af både
danske og udenlandske samtidskunstnere, som fremmer udviklingen af kunst i
Silkeborg eller har netværksskabende karakter.
-Udstillingen kan indeholde væsentlige udstillingsprojekter af høj kunstfaglig
og kunstnerisk kvalitet.
-Udstillingen kan tage udgangspunkt i Silkeborgs identitet som by/kommune og/eller
repræsentere lokale kunstnere.
TIDSPLAN
1. marts 2016:
1. april 2016:
1. august 2016:
3. januar 2017:
Forår 2017:
1. august 2017:

Ansøgningsfrist.
Udvælgelse – svar til ansøgere.
Budget + udstillingsprogram forelægges Kulturrådet.
Endeligt Budget og program forelægges Kulturrådet
Afvikling af Silkeborgudstillingen 2017.
Evaluering og godkendelse af regnskab.

Silkeborg Kulturråd opfordrer alle kunstnere og udstillingsarrangører til at ansøge, og
dermed holde en mangeårig tradition i live.

Vilkårene findes tillige på Silkeborg Kulturråds hjemmeside www.kultursilkeborg.dk
Eventuelle spørgsmål kan stilles på mail: silkeborgudstillingen@gmail.com

