Ledige atelier-pladser til unge kunstnere
Københavns Kommune ønsker at give byens unge kunstnere bedre vilkår og stiller fra 1. september 2021
25-30 atelierpladser til rådighed i Kødbyen på Vesterbro.
Målgruppe: Byens nyuddannede kunstnere med en formel kunstuddannelse inden for de seneste fem år.
Anvendelse: Ateliervirksomhed. Støjende, støvende, brand- og miljøfarlige aktiviteter m.v. kan ikke finde
sted i bygningen, som er fredet.
Adresse og faciliteter: Halmtorvet 11, Kødbyen. Der er tale om fælles arbejdspladser og ikke faste,
individuelle pladser. Arbejdsareal. ca. 10-15 m2 pr. kunstner. Mulighed for opbevaring på lager. Lokalerne
fremstår rå og er umøblerede.
Området: Der er færdsel ved bygningen døgnet rundt. Et stofmiljø og mange socialt udsatte, men også en
aktiv social indsats præger området.
Tidsbegrænsning: Kontrakter vil i første omgang være tidsbegrænsede til den 31. december 2021. En
fortsættelse herefter afhænger af politisk vedtagelse i forhold til kommunens budget for 2022. Denne
afklaring kommer i løbet af efteråret 2021.
Ved flerårig bevilling vil udvalget tildele ansøgere en plads i op til to år med evt. mulighed for forlængelse i
ét år efter ansøgning.
Opsigelse: Der er én måneds opsigelse.
Brugerbetaling: Der betales ikke husleje, men 1.000 kr. pr. mdr. til dækning af forbrugsafgifter m.v. Der
opkræves intet depositum.
Begrænsning: Atelierpladserne må ikke bruges til salg eller kommercielle aktiviteter.
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Udvælgelsesprincipper: Nyuddannede kunstnere dimitteret fra en formel kunstuddannelse inden for de
sidste fem år. Pladserne prioriteres til kunstnere med børn. Der tilstræbes en bred sammensætning af
billedkunstneriske udtryksformer i atelierpladserne. Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder,
køn, religion, etnisk tilhørsforhold, seksuel orientering eller handicap.
I den faglige vurdering vægtes: Faglighed og professionel praksis. Eksperimenterende og nyskabende
tilgang. Seneste aktiviteter og planlagte aktiviteter/udstillinger.
Tildeling af pladser: Pladserne fordeles af et udvalg bestående af to medlemmer af Rådet for Visuel Kunst i
Københavns Kommune, en repræsentant fra Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen og én
repræsentant fra de kunstneriske interesseorganisationer. I 2021 vil det være en repræsentant fra
Organisationen for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere (UKK).
Se mere: Se mere om den politiske beslutning, baggrunden for denne og udvælgelsesprincipper.
Besigtigelse: Den 26. juli og den 2. august 2021. Begge dage kl. 11:00-12:00. Tilmelding er ikke nødvendig.
Du møder op på adressen, der ligger over for Øksnehallen.
Ansøgning: Du kan hente skema her.
Ansøgningsfrist: 5. august 2021.
Nærmere oplysninger: Spørgsmål kan mailes til Historie & Kunst i Kultur- og Fritidsforvaltningen:
kunstnerpladser@kk.dk. På grund af ferie har vi først mulighed for at svare fra uge 30.
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