Kunstprojekt TRANSITION ZONE(s)
Open Call for billedkunstnere
Deadline for indsendelse af idéskitse 13. juni 2021
Nationale grænser har en lang historie og er ofte præget af marginalisering, ulighed og krige, sociale og
politiske konflikter og kollektive minder. Historiske mindehøjtideligheder blander sig med nutidens politiske
handlinger til stereotype fortællinger i folks sind. Selv om grænserne blødes op, som den dansk-tyske, bliver
traditionelle forhold og ideologier gentagne gange genoplivet. Og står dermed ofte i vejen for et fremsigtet,
agilt og grænseoverskridende samarbejde.
Heinrich-Böll-Stiftung Slesvig-Holsten og Jyderup Højskole tager dette emne op med projektet PERSPEKTIVREGION. Fra efteråret 2021 til foråret 2023 iværksættes erindrings- og fremtidsparlamenter i Slesvig-Holsten og
Danmark, som bliver udarbejdet og gennemført offentligt i samarbejde med universiteter og uddannelsesinstitutioner. Dermed initieres en folkelig, demokratisk dialog som kan åbne nye identitets-, og handlingsrum.
Disse parlamenter bliver ikke bare samtaler og debat, men skal styrkes, fortolkes og påvirkes af kunstprojekter
i den dansk-tyske grænseregion.
Kunstnere kan synliggøre processerne for identitets, -forståelse og dannelse. De har evner til at udtrykke sig
omkring konflikter og potentialer, forskyde perspektiverne og påvirke debatten gennem nye visioner. Vi ser
kunsten som et kritisk instrument, der muliggør en forskningsdialog. Derfor inviterer vi kunstnere til at involvere
sig i debatterne om historiske og fremtidige billeder af den dansk-tyske region, på tværs af grænsen.
Kan regionale identitetsdiskussioner skabe nye territorier og nyt perspektiv i den globaliserede verden? Hvilke
geopolitiske interesser har påvirket national-identifikationen i de sidste århundreder, og hvilke gør det i dag?
Hvordan blev, og hvordan bliver verden opdelt? Vi inviterer kunstnere der vil deltage i denne forskningsrejse, til
at deltage med kunstneriske interventioner, projekter eller værker. Der er forskellige muligheder for promovering,
udstilling og samarbejde. Vi ser frem til dine forslag og ideer!

Vigtige informationer:
Parlamenterne finder sted mellem oktober 2021 og januar 2023, og der skal i den forbindelse skabes udstillinger
og projekter både i direkte forbindelse med forsamlingerne og decentralt rundt omkring i regionen. Derfor søges
ideer og oplæg til kunst i alle størrelser, medier og formater. Både værker der allerede er skabt, men også nye
projekter og interventioner i forlængelse af temaet.
Alle udvalgte kunstprojekter og udstillende kunstnere vil blive honoreret rimeligt, individuelt tilpasset. Derudover
tilbydes tilskud, eller fuld finansiering af produktionsomkostninger mv., alt afhængig af de endeligt udvalgte
værker og projekter. Det overordnede projekt vil i alle tilfælde sørge for PR og markedsføring.
Projektet TransitionZone(s) er iværksat af Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein i samarbejde med Jyderup
Højskole, Kunstverein Haus 8 i Kiel og det kunstnerdrevne udstillingssted M100 i Odense. Leder af projektet
er Heike Stockhaus.
Udvælgelsen af projekter og deltagende kunstnere foretages af en fagjury i samarbejde med projektpartnerne.

Ansøgningsformat PDF max 3 sider med billede/skitsemateriale, beskrivelse af projekt og
ideer/kunstværk/intervention og kort CV senest 13. juni 2021
Kontakt og ansøgning pr. email til: transitionzones@boell-sh.de
Spørgsmål på forhånd via e-mail til Heike Stockhaus: stockhaus@boell-sh.de
Dette projekt er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling og Regionshovedstaden Kiel

