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Notat

Vedrørende: Konkurrence om et lyskunstværk i Randers
Sagsnavn: Lysets By, Pulje
Sagsnummer: 05.01.12-P00-1-17
Skrevet af: Grethe Helledi Kristensen
E-mail: grh@randers.dk
Forvaltning: Veje og Trafik
Dato: juni 2017
Sendes til:

Konkurrence
Randers kommune, Miljø & Teknik, inviterer hermed professionelle billedkunstnere* (lyskunstnere), herunder 
tværfaglige teams sammensat af professionelle billedkunstnere* (lyskunstnere) og arkitekter / 
landskabsarkitekter MAA, eller Cand. Arch. til at byde ind i et ”Open Call” med henblik på en konkurrence om 
et lyskunstværk i Randers. Blandt ansøgerne udpeges der efterfølgende tre kunstnere / teams til deltagelsen i 
konkurrencen om et lyskunstværk i Randers. 
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Konkurrencen tager sit udgangspunkt i visionen om at ”LYS SKABER LIV”. Randers kommune ønsker et 
lyskunstværk gerne udformet interaktivt, hvor bevægelse / aktivitet indgår som en del af lyskunstværket. Der 
efterlyses et visionært lyskunstværk af høj kunstnerisk kvalitet, som kan realiseres inden for nærmere 
definerede rammer, herunder inden for et samlet budget på i alt 1 mio. Kunstværket skal være realiseret inden 
sommeren 2018.  

Der er udpeget en unik placering, et centralt mødested / knudepunkt ved Tronholmparken (aktivitetspark), ved 
den primære cykel- og gangstiforbindelse over Randers Fjord. Cykel- og gangstien forbinder Randers’ sydlige 
bydele med Randers by. Der er tale om et meget synligt sted, som passeres dagligt af mange mennesker. På 
områdets vestlige side ligger Randers Bro, hvor der dagligt passerer ca. 35.000 biler. Øst for området ligger 
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Randers Havn, hvor et af byens vartegn, fjernvarmeskorstenen, i de mørke timer er oplyst som en lysskulptur 
med skiftende effekter. Derudover ligger der en række moderne kontorbygninger, hvor bygningen om natten i 
sig selv er en lysskulptur. Cykel- og gangstien skal indgå som det primære element i lyskunstværket og skal 
samtidigt ses i sammenhæng med de øvrige lysskulpturer i området

Ansøgning om deltagelsen i konkurrencen.
De der ønsker at deltage i konkurrencen skal inden mandag den 14. august 2017 indsende følgende 
materiale:

 Kunstnerisk praksis og motivation for at arbejde med lyskunst i Randers. Ansøgere uden erfaring i 
lyskunst kan sende motiveret ansøgning for udvikling af lyskunst med baggrund i deres kunstneriske 
virke.

 CV, herunder kunstnerisk praksis med beskrivelse af tidligere erfaring med kunst i det offentlige rum.
 Billeddokumentation på max. 10 sider med eksempler på kunstnerisk praksis.

Det samlede materialet skal sendes til følgende mail: MiljøogTeknik@randers.dk tydeligt mærket med 
”Lysbroen”

Alle ansøgere får svar senest mandag den 1.september 2017, hvorefter de tre udvalgte kunstnere / teams 
modtager en invitation til selve konkurrencen om et lyskunstværk i Randers.

Udpegning af de 3 konkurrencedeltagere 
En tværfagligt sammensat bedømmelseskomité indstiller blandt de indkomne ansøgere tre kunstnere / teams 
til selve konkurrencen om et lyskunstværk i Randers. 

Bedømmelseskomitéen har følgende sammensætning:
1 medlem fra Miljø og teknikudvalget (formand)
2 medlemmer fra Forum Randers
1 repræsentant fra Randers Kunstmuseum
2 medlemmer fra Miljø og Teknikforvaltningen.

I forbindelse med valget lægges der vægt på: 

 Den professionelle, kunstneriske praksis
 Erfaring med lyskunst eller potentiale for at arbejde med lyskunst, herunder realisering af 

lyskunstprojekter
 Motivation og baggrund for udførelse af opgaven 

Konkurrenceområdet med cykel- og gangstien set fra henholdsvis syd og nord  
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For de 3 udpegede uddybes konkurrencebetingelserne yderligere i forbindelse med et informationsmøde med 
de tre udvalgte kunstnere / teams. Informationsmødet forventes afholdt fredag den 8. september 2017. 

Konkurrenceform
De tre udpegede kunstnere / teams konkurrerer på lige fod. Ved bedømmelsen lægges der særlig vægt på: 

 Opgavens kunstneriske fortolkning inden for de givne rammer 
 Nytænkning inden for lyskunst
 Realisering af kunstværket, herunder inklusive elektriske installationer inden for det samlede budget 

på 1 mio., samt inden for den givne tidsramme

Konkurrenceforslagene skal indleveres hos Randers kommune, MiljøogTeknik@Randers.dk  Forslagene skal 
være Randers kommune i hænde senest den 6. november 2017 

De 3 udpegede teams modtager hver 20.000,- kr.  for deres konkurrenceprojekt. Vinderen af konkurrencen får 
desuden tildelt opgaven med henblik på at realisere lyskunstværket.

Tidsplan for konkurrencen og realiseringen af lyskunstværket 

 Fredag, den 18. august 2017, frist for ansøgning for deltagelsen i konkurrencen
 Mandag, den 1. september 2017, offentliggørelse af navne på de tre kunstnere / teams, som 

bedømmelseskomitéen har udvalgt.
 Fredag, den 8. september 2017, informationsmøde med de tre udvalgte kunstnere / teams, herunder 

besigtigelse af konkurrenceområdet og information om krav og betingelser for konkurrencen.
 Mandag, den 6. november 2017, frist for aflevering af konkurrenceforslag. 
 Fredag, den 17. november 2017, offentliggørelse af vinderforslaget.
 Torsdag den 1. marts 2018, overlevering af Lyskunstværket til Randers kommune.     
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