Open Call: Kuratorer til 3. årsudstillingen på Det Fynske
Kunstakademi
•

Har du lyst til at være med i processen og udviklingen af værker og udstilling fra start til
slut?

•

Har du mod på at indgå i et tæt samarbejde med 13 praktiserende kunstnere?

•

Er du en del af/interesseret i samtidskunstscenen?

•

Studerer eller har du studeret kunsthistorie, eller har du en lignende relevant baggrund?

Vi er 13 billedkunststuderende fra Det Fynske Kunstakademi, der skal lave vores 3. årsudstilling i
foråret 2015, der bliver kulminationen på bachelordelen af vores uddannelse.
I denne forbindelse søger vi intellektuelt input og sparring angående proces, udvikling og kuratering
af udstillingen. Vi ønsker et professionelt samarbejde på tværs af vores faglige kompetencer. Vi
forestiller os, at du studerer kunsthistorie eller en lignende studieretning med en interesse for
kuratering af udstillinger. Der vil være både praktiske og teoretiske opgaver, som vi vil løse i
fællesskab.
Undervisningssproget på akademiet er engelsk, men alle på årgangen taler dansk. Derfor er gode
engelskfærdigheder en fordel men ikke et krav. Du kan både ansøge som enkeltperson eller som
en gruppe.
Opgaverne vil være:
•

Møder med den samlede gruppe – diskussion af værker, udstillingen, kurateringen,
formidling mm.

•

Teoretisk input

•

Kuratering af selve udstillingen (placering i rum, ophængning osv.)

•

Skrive tekst til udstillingskatalog (f.eks. være en samlet tekst om hele udstillingen eller en
tekst om hvert enkelt værk og/eller kunstner)

•

Evt. studio visits med de enkelte kunstnere

Omfanget af arbejdsopgaverne er dog stadig meget åbent. Ideen er, at vi mødes tidligt i processen
og sammen fnder ud af, hvor meget du vil være involveret, og hvordan du bedst kan bidrage med
din faglighed.
Forløb:
Udstillingen åbner d. 26 maj 2015.
Inden da forventer vi mindst to fællesmøder omkring udformning og planlægning af udstilling. Dette
kunne være omkring januar-februar og april-maj.
Derudover vil vi også ønske møder i mindre grupper, hvor du/I kan få et nærmere kendskab til
vores individuelle kunstneriske praksis. Nogle af disse møder kunne foregå i København, hvis det
passer bedre.
Vi kan desværre ikke tilbyde løn til kuratorerne, men vi vil naturligvis dække alle transportudgifter.

Send os en kort ansøgning, hvori du fortæller om dig selv, din motivation og dine forventninger til
samarbejdet (maks. én side) samt CV.
Frist: medio-januar (men vi vil gerne i gang med samarbejdet hurtigst muligt).
Vi glæder os til at høre fra dig og skriv endelig, hvis der opstår spørgsmål.
Med venlig hilsen,
3. årgang på Det Fynske Kunstakademi
Anna Walther, Katrine Stensgaard Jensen, Rasmus Myrup Mortensen, Johanne Rude Lindegaard,
Dina Lundvall Nielsen, Morten Warborg Hansen, Amalie Eibye Brandt, Helene Vestergaard, Kim
Richard Adler Mejdahl, Nick Bruhn-Petersen, Anna Weber Henriksen, Oscar Erik Yran, Jeppe
Jørgensen
Kontaktperson – Johanne Rude Lindegaard
Mail: johannerude@hotmail.com
Om os:
Vi er en årgang, der igennem de sidste år har arbejdet tæt sammen om fere gruppeudstillinger, bl.a.
”Check-in Anytime You Like” – en endagsudstilling på Cabinn Hotel i Odense. Vi har en god dynamik i
gruppen, der gør, at vi er handlekraftige og arbejder godt sammen.

