OPEN CALL: Indsend værker til Copenhagen Prides udstilling PRIDE
ART COPENHAGEN 2022
Der er nu åbent for ansøgning om deltagelse til første omgang af PRIDE ART COPENHAGEN.
Udstillingen vil tage plads på Nytorv i et opslået telt. Udstillingen vil være åben for publikum i
Copenhagen Pride ugen fra d. 15. - 21. august 2022. Udstillingen er åben for uddannede,
studerende samt autodidakte billedkunstnere, og fremsætter ikke krav til specifikke kunstneriske
medier.
Ansøg her: mikkel.kristensen@copenhagenpride.dk
Vedhæft CV, billedkunstnerisk profil samt værkdokumentation eller dokumentation for
igangværende værk. Det er gratis at ansøge om at delta ge i PRIDE ART COPENHAGEN.

Ansøgningsfrist: 15. juni 2022, kl. 23:59
Endelig indsendelse af værkdokumentation: 1. juli 2022, kl. 23:59

Om PRIDE ART COPENHAGEN
Til den internationalt anerkendte festival Copenhagen Pride Week lancerer vi for første gang
en isoleret billedkunstnerisk udstilling: “Pride Art - A Space for Queer Expression”.
Udstillingen vil fungere som platform for at vise værker af aktive billedkunstnere i og fra
Rigsfællesskabet, som har et tematisk samlingspunkt omkring LGBTQAI+ livserfaringer.
Teltet, som udstillingen vil være placeret i, vil også huse zoner til afholdelse af dialogbaseret
talks, screenings, debatforums, workshops og performances af LGBT+ billedkunstnere.
PRIDE ART COPENHAGEN tildeler ikke honorarer til udstillende kunstnere, men dækker
praktiske omkostninger ifbm. fragt, ophængning, evt. forsikring m.m. Udstillingen er
kommerciel med provision på 10% til Copenhagen Pride.
Udstillingen fokuserer på præsentationen af billedkunst, som eksperimenterer med
billedkunstens form, og som indholdsmæssigt kan inspirere publikum til at få et nyt syn på
LGBTQAI+ personers liv. Vi ønsker med udstillingen og de sideløbende arrangementer at
skabe et læringsrum, hvor billedkunst, billedkunstnere og publikum kan forenes og være i
dialog omkring identitet, køn og seksualitet. Vi ønsker at skabe bro mellem billedkunst og
menneske, mellem LGBTQAI+ personer og den heteroseksuelle majoritet.

Om Copenhagen Pride
Copenhagen Pride organiserer aktiviteter og events for og med LGBTQIA+ miljøet, og
deltager aktivt i sammenhænge, der kan være med til at skabe synlighed, forståelse og
konkrete resultater. Vores vision er at skabe en verden, hvor enhver kan elske og leve – frit
og i tryghed.
Copenhagen Pride er en lyttende, normkritisk organisation med inklusion som kerneværdi. I
disse værdier ligger der en klar forventning om, at de der vælger at deltage i vores aktiviteter
hylder retten til forskellighed, er med til at skabe rummelighed og bakker op om en
inklusionsdagsorden. Vi er politisk engagerede og aktivt med til at præge både holdninger og
debat i samfundet. Vores flagskib er den årlige Copenhagen Pride Week i august, som er en

mangfoldig menneskerettighedsfestival med trygge rum og rammer, hvor mennesker kan
udtrykke sig frit, og hvor vi fejrer LGBTQIA+ miljøet og fester på en seriøs baggrund.
Copenhagen Pride er partipolitisk uafhængige.
Spørgsmål kan henvendes til: mikkel.kristensen@copenhagenpride.dk eller
rasmus.wegner@copenhagenpride.dk

