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Den 8. august 2016

Få 150.000 kroner og en
kunstner til dit lokalområde
Trænger din landsby til et kunstnerisk løft, eller er der behov
for en kulturel vitaminindsprøjtning i dit parcelhuskvarter? Så
står Kulturrådmand Rabih Azad-Ahmad og Kunsteksperimentariet klar med en kunstner og 150.000 kroner.

Aarhus Kommune
Kultur og Borgerservice

Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad søger en
gruppe lokale ildsjæle fra en landsby eller forstad uden for Aarhus by,
som har lyst til at arbejde sammen med en kunstner om et kunstværk
til deres del af kommunen.
Rådhuset

”Kunst og kultur er vigtigt for mennesker. Det samler, udfordrer og
skaber fællesskab. Ideen med kunsteksperimentariet er at give et af
byens lokalområder et stykke kunst, som områdets borgere selv har
været med til at skabe og dermed føle stolthed over og lyst til at se
på. Jeg håber derfor, at vi får mange ansøgere,” siger rådmand for
Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad.
Kunsteksperimentariet er et initiativ i Aarhus Kommunes Kulturpolitik.
I 2014 foregik Kunsteksperimentariet i Solbjerg og Lystrup.
I Lystrup blev den tidligere centrale festplads i Lystrup forskønnet
med et grønt område udført af billedkunstner Marie Markman, der opførte et midlertidigt pop-up ishus på stedet. Og i Solbjerg endte et
kunstsamarbejde mellem byens borgere og kunstner Bjørn KromannAndersen ud i en eventyrsti af skilte mellem hovedgaden og søen.
Kunsteksperimentariet for 2015 gik til Stavtrup, hvor projektet stadig
er i fuld gang.
Kultur og Borgerservice søger nu et sidste sted til Kunsteksperimentariet med opstart i september 2016.
Vil I være med i jeres lokalområde, så læs mere om kunsteksperimentariet og kriterierne for udvælgelse og hvad ansøgningen skal indeholde her: www.aarhus.dk/kunsteksperimentarium
Der er ansøgningsfrist den 29. august 2016.
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For yderligere oplysninger, kontakt
Rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad, via
pressechef Michael Jaap, 40 22 87 99
Projektleder, Anne Mette Svenningsen, tlf. 5157 5140 eller amsc@aarhus.dk

Fakta:
 I 2014 er der gennemført et kunsteksperimentarium i Solbjerg
og et i Lystrup, i 2015 i Stavtrup.
 Der lægges i udvælgelsen vægt på, at stedet er uden for Aarhus by – en landsby eller forstad. Ansøgere kan være en forening, en institution eller en gruppe af ildsjæle, som har lyst til
at samarbejde – det er vigtigt, at arbejdsgruppen er åben og
involverende.
 Der vægtes en aldersmæssig spredning i gruppen, og kommunen ser gerne børn eller unge involveret.
 Kommunen vægter, at jeres sted har et kritisk behov – at I
mangler eller trænger til kunst og kultur, og at I har en god idé
eller problemstilling, I gerne vil arbejde med.
 Kommunen lægger desuden vægt på, at I vil gå til opgaven
med høje ambitioner og kan realisere et kunstprojekt af høj
kunstnerisk kvalitet, og at I har interesse og lyst til at indgå i
et kunstprojekt, som ingen kender resultatet af på forhånd.
 Kunstprojektet skal være af høj kunstnerisk kvalitet. Aarhus
Kommunes Billedkunstudvalg vil afslutningsvis komme med en
kunstfaglig udtalelse af projektet/kunstværket.
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