
OPEN CALL: BILLEDKUNSTNERE SØGES TIL TO UDSMYKNINGSOPGAVER I SILKEBORG  

Silkeborg Kommune, AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening Silkeborg inviterer professionelle 

billedkunstnere til at byde ind på udvendige udsmykningsopgaver ved henholdsvis Resedavej 1-9, 8600 

Silkeborg og Nørretorv 2-8, 8600 Silkeborg.  

 

Baggrund  

I 2022 afvikles Silkeborg Gadekunst Festival for 4. gang. Festivalen er over de sidste år blevet mere 

omfangsrig, og der er i 2022 et ønske om at række ud til billedkunstnere i resten af Danmark i forbindelse 

med årets store udsmykningsopgaver i det offentlige rum.  

I starten af året har lokale foreninger, aktører og borgere været inviteret til at komme med forslag til 

bygninger og steder, der egner sig til kunstnerisk forskønnelse. Et kunstfagligt udvalg har gennemgået alle 

indkomne forslag. De peger nu på de to steder i nærværende Open Call, og der er indgået dialoger med de 

to samarbejdspartnere, AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening Silkeborg.  

Læs mere på: www.silkeborg.dk/gadekunst  

 

Beskrivelse af de kunstneriske opgaver  

Hjørne ved Resedavej 1-9 & 11-17, 8600 Silkeborg:  

 

Bygningerne på Resedavej er en del af et større boligområde i Silkeborgs nordlige del, og her bor 

mennesker med mange forskellige baggrunde. 

 

http://www.silkeborg.dk/gadekunst


 

Der ønskes en udsmykning (eventuelt også en borgerinddragende proces, men dette er dog ikke et krav), 

der tager højde for områdets mangfoldige beboersammensætning, og tilfører området og bygningsmassen 

nogle elementer der kan opfordre til:  

- Positive fortællinger og referencerammer for områdets beboere 

- At der i højere grad opstår en fællesskabsfølelse blandt beboerne  

Overfladen på de to gavle i hjørnet består af uglaserede teglsten. Der er en forventning om at begge gavle i 

hjørnet indgår i udsmykningen. 

 



Gavl ved Nørretorv 2-8, 8600 Silkeborg:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejendommen ligger i Alderslyst, som er et område der ligger nord for Silkeborg centrum. Her bor 9.500 

borgere, og demografien er mangfoldig. Bygningen hvorpå gavlen findes er ejet af Arbejdernes 

Byggeforening.  

Der ønskes en udsmykning, der kan opfordre til: 

- Positive fortællinger og glæde. Både blandt nærområdets beboere og de mange bilister, cyklister og 

gående, der dagligt færdes i lyskrydset. 

Der lægges vægt på at den valgte kunstner har erfaring med at male direkte på mursten. Gavlen er 

nyrenoveret.  



Det kunstfaglige udvalg og projektledelsen for festivalen har valgt følgende forløb:  

1. Alle interesserede kunstnere indsender en tilkendegivelse indeholdende: CV (1 side) og porte folio 

(højst 5 sider) i en samlet PDF til sidk@silkeborg.dk senest den 30. maj 2022. Kunstneren bedes 

tilkendegive hvilken en af de to udsmykningsopgaver vedkommende ønsker at arbejde med.  

2. Det kunstfaglige udvalg udvælger 4 -5 kunstnere blandt de indsendte tilkendegivelser. Udvalget går 

i dialog med disse, med henblik på videre samarbejde omkring udfærdigelse af skitseforslag.  

3. De to kunstnere udvælges i sommeren 2022, og indgår herefter i samarbejde med projektledelsen 

omkring realisering af udsmykningen.  

4. Værket realiseres ultimo 2022.  

Eventuelle spørgsmål rettes til projektledelsen for festivalen på mail: sidk@silkeborg.dk  

 

Økonomi 

Der udbetales ikke honorar for de indsendte tilkendegivelser, og eventuelle idéudkast i forbindelse hermed.  

De 4-5 kunstnere der inviteres til at samarbejde om et mere gennemarbejdet projekt med budget, tidsplan 

og endeligt skitseforslag, vil blive honoreret i henhold hertil.  

Silkeborg Gadekunst Festival, AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening har allokeret en samlet 

budgetramme for de to udsmykningsopgaver på 260.000 kr.  

 

Hvem kan søge?  

Professionelle billedkunstnere med erfaring og interesse for kunst i det offentlige rum.  

 

Det kunstfaglige udvalg  

Alle indkomne tilkendegivelser vurderes af et kunstfagligt udvalg nedsat i forbindelse med Silkeborg 

Gadekunst Festival 2022. Udvalget vælger hvilke kunstnere der indgås yderligere dialoger med, og evt. 

samarbejde omkring skitseforslag.  

Det kunstfaglige udvalg består af:  

Andreas Führer, Leder af Institut Funder Bakke  

Iben From, Direktør på Kunstcentret Silkeborg Bad  

Sidse Tronhjem Lauridsen, Formidlingsinspektør på Museum Jorn  

Repræsentanter fra AAB Silkeborg og Arbejdernes Byggeforening  

Kristian Stride, Byrådsmedlem og medlem af Kultur-, Fritids-, Outdoor og Idrætsudvalget 

John Bøgelund Frederiksen, Kultur- og Borgerservicechef i Silkeborg Kommune  

Simone Didrichsen, projektkoordinator for Silkeborg Gadekunst Festival og sekretær for det kunstfaglige 

udvalg 

mailto:sidk@silkeborg.dk
mailto:sidk@silkeborg.dk


Venlig hilsen  

Silkeborg Kommune og Silkeborg Gadekunst Festival  

Projektleder Simone Didrichsen, tlf. 21 52 89 25 

Mail: sidk@silkeborg.dk  
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