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LYSBROEN – ”Open Call” konkurrence om et lyskunstværk i Randers

Lys skal skabe liv i Randers. Randers er en moderne middelalderby hvor nyt og 
gammel mødes i en spændende kontekst. Byen udvikles hele tiden, ikke mindst i 
forbindelse med nye spændende projekter og initiativer. Byrådet ønsker at der 
skabes endnu et spændende projekt i byen i form af et interaktivt lyskunstværk. 

Derfor inviteres 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 at skabe et nyt lyskunstværk i Randers.

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 udarbejdet et konkurrenceprogram med beskrivelse af beliggenhed, ønsker / 
forventninger til kunstværket, repræsentanter af juryen, samt 
konkurrencebetingelser, se bilag. 

Forslagene fra de 3 udvalgte kunstnere / teams, honoreres med 20.000,- hver. 
Kunstneren / team med det af juryen udpegede vinderforslag, tildeles opgaven til 
realisering af projektet. 

*Professionel billedkunstnerisk praksis defineres i denne forbindelse som fuldført uddannelse fra enten Det Kgl. 

Danske Kunstakademi, Det Fynske Kunstakademi eller det Jyske Kunstakademi eller fuldført uddannelse fra et 

udenlandsk kunstakademi på tilsvarende niveau. Autodidakte billedkunstnere kan søge på baggrund af et konsekvent 

billedkunstnerisk udstillingsvirke under professionelle rammer.
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De der ønsker at deltage i konkurrencen skal inden fredag den 18. 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.

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.

Det er byrådets håb at mange søger om at være med i konkurrencen, således at der 
dannes et mangfoldigt og spændende ansøgerfelt. 

Med venlig hilsen  

Rune Asmussen
Chef for Plan, Byg og Veje


