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OPEN CALL:

Initiativtagerne bag kunstprojektet 
Kunst Under Jorden gentager succesen 

fra 2011 og udbyder en kunstkonkurrence
 i forbindelse med udstillingen 
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Kuratorkollektivet KECTT (tidligere under navnet Projekt Metro) vil i år 
på ny give unge studerende kunstnere, fotografer, grafikere og andre 
kreative sjæle en ekstraordinær mulighed for at få deres værk ud i det 
offentlige rum og blive set af flere tusinde metrobrugere. 

Vinderne af sidste års Kunst Under Jorden, hhv. Marianne Dalbøl Pedersen og Stinne 
Bo Krogh (Amagerbro st.) og Pil Bjerre og Petruska Miehe-Renard (Lergravsparken 
st.), transformerede i tre uger de to underjordiske metrostationer og skabte med 
deres lokalt inspirerede kunst to unikke rum, som fascinerede og vakte eftertanke hos 
Metroens brugere. 

Kunst under jorden #2 har i år fokus på metrostationerne på Frederiksberg; Forum, 
Frederiksberg og Fasanvej, og vi inviterer derfor alle unge kunsttalenter til at indsende 
deres Frederiksberg-inspirerede værker og således få chancen for at udstille sit værk 
på én af de tre metrostationer.

De indsendte værker/ideer/forslag bliver bedømt af en jury bestående af kunstfaglige 
eksperter samt repræsentanter fra Metro og Frederiksberg Kommune. Juryen vil blive 
offentliggjort i løbet af februar. Konkurrencens tre vindere vil blive afsløret i slutningen 
af marts, hvorefter vinderne vil få mulighed for at sparre med juryen for derefter af 
færdigudvikle de endelige værker. Værkerne afsløres for offentligheden i maj ved en 
stor fernisering i Metroen.

Sådan deltager du

Alle unge med talenter inden for kunst, grafik, foto mv. kan deltage. 
Værkerne skal tage deres inspiration fra Frederiksberg eller lokalområderne omkring én 
eller flere af de tre metrostationer. Vi kræver ikke et færdigt produkt ved indsendelsen, 
men derimod en idé/koncept, som kan arbejdes videre med efter sparring med juryen.

Mail dit bidrag (foto, illustrationer, tekst mv.) til kecttcreatives@gmail.com 

Spørgsmål vedr. konkurrencen kan også rettes til kecttcreatives@gmail.com.
Sidste frist for indsendelse af forslag er mandag den 12. marts 2012 kl. 12:00.
Find yderligere information, krav og specifikationer for udstillingsfladerne på 
metrostationerne på kectt.tumblr.com
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