Projektafdelingen for
Det Nye Universitetshospital

KUNSTKONKURRENCE PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Region Midtjylland udskriver i februar 2013 en konkurrence om
kunstnerisk udsmykning af dele af Det Nye Universitetshospital i
Aarhus. Konkurrenceperioden er planlagt til at løbe i 3 måneder og det
forventes at kåringen af vinderprojekterne vil ske i juni 2013.
Kunstnere og / eller kunstnergrupper indbydes til at søge
prækvalifikation til konkurrencen. Der vil blive valgt 4 deltagere som
sammen med 4 forhåndsinviterede kunstnere vil deltage i
konkurrencen.
De forhåndsinviterede er:
1. Thierry Feuz, f. 1968, Schweiz
2. Michael Jäger, f. 1956, DE
3. Matt Mullican, f. 1951, USA
4. Kunstnergruppen ved:
Christina Hamre (f. 1974) DK
Charlotte Bergmann Johansen (f. 1977) DK
Nanna Starck (f. 1976) DK &
Annesofie Sandal (f. 1977) DK
Kunststrategien på Det Nye Universitetshospital
Udvidelsen af Universitetshospitalet i Aarhus er et af de største
hospitalsprojekter i nyere tid, og det har været oplagt, ved så stort et
offentligt anlægsarbejde at forme en overordnet helhedsplan, herunder en
kunststrategi for integrationen af kunst. Kunststrategien for Det Ny
Universitetshospital blev vedtaget i februar 2010, og en fortløbende
kunstmanual, sætter nu rammerne for, hvor og hvornår kunstprojekter skal
realiseres.

Kunst i Arkader og Gallerier
Den kunstneriske udsmykning skal finde sted i hospitalets gallerier og
arkader som er nogle af de væsentligste offentlige rum i det nye
Universitetshospital. Det vil være op til de enkelte kunstnere at definere
den kunstneriske udsmyknings karakter indenfor den afsatte økonomi og
retningslinjer afstemt med projektmaterialet for de enkelte bygningsafsnit.
Konkurrenceprogram med plantegninger, uddybning om funktionalitet og
hvilke specifikke arealer, hvor der ønskes bud på et stedspecifikt værk,
offentliggøres
d.
4.
februar
på
www.dnu.rm.dk/bygherre/kunst
Konkurrenceperioden er 4. feb. til 4. maj kl. 12.00.

Hedeager 3
DK-8200 Århus N
Tel. +45 7846 9888
www.dnu.rm.dk

Betingelser for deltagelse
Udbuddet gennemføres som en annoncering efter tilbudslovens regler.
Prækvalifikationen for 4 deltagere vil blive foretaget ud fra en vurdering af
den enkeltes egnethed til at levere kunstnerisk udsmykning i et omfang
som den påtænkte.
Vurderingen af ansøgers kunstfaglige formåen vil ske på baggrund af en
referenceliste med relevante gennemførte opgaver indenfor de seneste 10
år. Listen skal vedlægges anmodningen om prækvalifikation. Der vil blive
lagt vægt på erfaring med større udsmykningsopgaver.
Projektafdelingen DNU sig ret til at
visualiseringer af de præmierede projekter.

publicere

tekstmateriale

Anmodning
Anmodningen må højest omfatte 4 A4ark.
Anmodningen skal indeholde:
•

Kontaktdata: navn, adresse, telefon nr. og e-mail adresse

•

Referenceliste

•

Billedmateriale (eksempler på værker)

Anmodningen skal fremsendes digitalt til:
DNU, Projektafdelingen, Hedeager 3, 2 sal. 8200 Aarhus N.
Att. Lene Laigaard Andersen, DNUtilmelding@dnu.rm.dk
Anmodningen skal tydeligt være mærket: kunstkonkurrence.
Anmodningsfrist er kl.12.00, 31. januar, 2013.
Nærmere oplysninger kan ses på www.dnu.rm.dk/bygherre/kunst
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