
Open Call 
 
Verdensarv Stevns Symposium 2018 - Klint, Kridt og Fossile Krapyler 
10 kunstnere – 10 skulpturer/installationer 
Fortællinger om Stevns Klint i byen Store Heddinge 
 
Dette “open call” er for nye og erfarne kunstnere fra Danmark, Norge og Sverige. 
Programmet gennemføres fra den 25. august til den 9. september og inkluderer 
indkvartering med fuld pension, værkstedsfaciliteter og materialer. 
 
Stevns Klint 
I 2014 blev Stevns Klint optaget på Unescos Verdensarvs liste over steder der er værd at bevare for 
menneskeheden. Stevns Klint er særlig ved, at det er det sted på jorden hvor man bedst kan se det 
berømte fiskeler. Et voldsomt meteornedslag på Yucatanhalvøen i Mexico for ca. 66 millioner år 
siden, blokerede for solens lys i op til 10 år, så bl.a. dinosaurerne uddøde. Dette 2-3 cm tykke lag af 
sammenpresset støv fra den pulveriserede meteor, ligger synligt sammen blåsorte striber af 
flintesten, fossiler m.m. i klinten, der rejser sig op til 40 meters højde ud mod Østersøen. 
 
Kridtstenen på Stevns er dannet for 55-65 millioner år siden ved aflejring af skeletterne fra små 
mosdyr, bryozoer, der levede i det hav, der dengang dækkede Danmark. Skeletterne danner små 
rør, der er kittet sammen af kalk til en porøs, men sammenhængende bryozo-kalk. 
 
Stevns Klint er også kulturhistorisk vigtig for lokalområdet, da det tidligere har været et bærende 
erhverv med udhugning af kridtbyggesten, som blev anvendt til bygningen af en stor del af de 
gamle huse på Stevns. Kridtsten blev også i vidt omfang sendt til København, når der skulle bygges 
fornemme bygninger. 
  

1 - Fiskeler mellem kalk og kridt 



 
Gjorslev slot på Stevns er den største og mest fantastiske kridtstensbygning, vi har i Danmark. 
Murene i det middelalderlige, korsformede tårn er mellem en meter og 60 cm tykke. 
Kridtstensblokkene her er utypisk uregelmæssige. 

 
 

2 - Stevns Klint med Højerup Kirke 

3 - Gjorslev Gods 



Store Heddinge 
Store Heddinge er en gammel købstad, med i dag 3.398 indbyggere. Store Heddinge er Stevns' 
hovedby og samtidig handelscentrum for et større opland.  Få kilometer i østlig retning ligger 
Stevns Klint og Østersøen. 
 
Som mange andre mindre købstæder i landdistrikterne har Store Heddinge svært ved at holde liv i 
butikkerne, mange indbyggere pendler ud af kommunen når de tager på arbejde, og byen har brug 
for at finde en ny identitet, en ny mening de lokale kan samle sig om og være stolte af. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

4 - Store Heddinge set fra luften og kridt 

5 - Algade i Store Heddinge 



Placering af værkerne 
Værkerne vil få plads i et lille parkområde midt inde i St. Heddinge by, ved siden af en legeplads, 
der også nyetableres, og vil på den måde blive en del af byrummet for byens borgere og 
besøgende. 
 
Arealet er ca. 20 x 60 m stort, med forskellige typer træer, gaden langs den ene side og et 
plankeværk mod private huse langs den anden side. Parkstykket ligger lige overfor rådhuset. 
 

 
 
 

 

6 - Parkstykke ved Kronhøjvej, hvor værkerne skal placeres – Supermarked m. Parkeringsplads ses i baggrun-
den 

7 - Parkstykket set fra den anden side, med Kronhøjvej der går igennem 



Call 
Vi inviterer kunstnerne til at skabe skulpturer/installationer, med hver deres individuelle udtryk, 
gennem en personlig tolkning af Stevns Klint og dens historie. Inspireret af den geologiske, den 
biologiske, den sagnomspundne, den sanselige klint eller en helt anden vinkel på klinten. 
 
Materialerne er Bryozokalk/limsten som vi i starten af symposiet vil udsøge og udvælge i Faxe 
Kalkbrud. Vi foreslår desuden at de lokale mursten af kridt eventuelt indtænkes i værkerne f.eks 
som et kontrasterende formmæssigt element til de rå kalkblokke. 

 
 
 

 
 

8 - Kridtbyggesten som mange huse og kirker i Stevns er bygget af 

9 - Bryoso kalkblok 



Praktisk 
Kunstnerne vil blive installeret ved Stevns fyrcenter i dobbeltværelser. Her findes alle faciliteter, og 
det er i dette område værkerne skal fremstilles. Arbejdspladsen vil blive indrettet med 
hjælpemidler og værktøj til stenarbejde.    
 
Vi stiller materialer til rådighed: 

- 1-2 kbm kridt pr. kunstner 
- samt et antal kridtbyggesten efter forhandling (hver sten måler 42x12x10 cm) 

Kunstnerne bør være opmærksomme på, at alle værkerne skal kunne placeres i parkområdet på ca. 
20 x 60 meter. 
 

 
 
Øvrige aktiviteter under opholdet 
Opholdet starter med en invitation til forestilling KLINT2 (http://stevns-
teater.dk/forestillinger/voksne/567). 
Der vil også være indlæg fra en ekspert i klint, fossiler m.v., samt besøg til forskellige steder ved 
Klinten, for at blive bekendt med klinten og dens betydning. 
Desuden vil vi arrangere diverse sociale og kulturelle aktiviteter, for at skabe så inspirerende og 
fornøjeligt ophold som muligt, for de udvalgte kunstnere. 
 
Ansøgning og udvælgelse 
Interesserede bedes sende en digital ansøgning som PDF-fil med skitseforslag og en kort 
beskrivelse af projektet til: info@mannkind.dk senest den 15. juni 2018. 
 
Det forventes at kunstnerne er tilstede under hele symposiet i perioden fra den 25. august til den 
9. september. Der vil blive afholdt fernisering den 8. september. 
Ansøgninger der opfylder betingelserne vil blive bedømt og udvalgt af kvalificeret panel som 
følger: 
• Lars Valdemar, kunstner 
• Cathrine Kamper, cand.mag. i kunsthistorie 
• Tove Damholt, direktør for Verdensarv Stevns 
• Bo Karberg, kunstner 
• Charlotte Mannstaedt, projektleder 

10 - Stevns Fyrcenter og hele fyrområdet, hvor kunstnerne kommer til at bo og arbejde under symposiet 



 
Senest den 22. juni vil alle ansøgere få besked om, hvorvidt de er udvalgt. 
 
De 10 udvalgte kunstnere vil få kost og logi under opholdet, samt et honorar på DKK 18.750,-. 
Der ydes dækker vi transportudgifter fra kunstnernes hjem til Stevns og retur, dog med maximalt 
DKK 2.000,- for norske og svenske deltagere og DKK 1.000,- for danske deltagere. 
 
For at modtage honoraret skal vi have et kontonummer til en bankkonto i kunstneres navn. 
 
Links til research og information 
Forestillingen KLINT2: http://stevns-teater.dk/forestillinger/voksne/567 
Fossiler i Stevns Klint: https://kalklandet.dk/mobil/side/mosdyr 
Verdensarv Stevns: https://kalklandet.dk/attraktioner/stevns-klint/besog-stevns-klint 
Stevns Kommune om Verdensarv: https://stevns.dk/verdensarvsprocessen 
 
Kontakt 
Kontakt angående projektet og symposiet bedes rettet til projektleder er Charlotte Mannstaedt: 
Email: info@mannkind.dk 
Mobil: +45 2097 3007 
 
Projektdata 
Projektholder er Store Heddinge Handelstandsforening, Østergade 42B, 4660 Store Heddinge. 
Formand Tim Warner. 
 
Kreditering: 
Fotos 1, 3, 4, 8, 9 og 10: Rettighedshaver er Stevns Municipality 
Foto 2: © Dorthe Færch 
Foto 5, 6 og 7: © Charlotte Mannstaedt 
 
 
Projektet er støttet af Stevns Kommune og Udvikling Stevns (lokale LAG/EU). 

 
 
 
 


