
INVITATION til at byde ind på deltagelse i ny, jureret udstilling: 
 

S.E.S. – SKULPTURELT EKSPERIMENTARIUM SILKEBORG   
Hvor: I Skulpturparken på KunstCentret Silkeborg Bad 
Hvornår: 20. august – 25. september 2016 (evt. mulighed forlængelse med en uge)                             
 
Den første S.E.S.-udstilling arrangeres i et samarbejde mellem KunstCentret Silkeborg Bad og  
Dansk Billedhuggersamfund.  
 
S.E.S. vil sætte fokus på en eksperimenterende og legende tilgang til det skulpturelle formsprog.  
Den vil omfatte værker/ skulpturelle forsøg af 15-20 danske kunstnere, som på baggrund af fremsendte 
projektforslag udvælges af en jury. Dertil inviteres op til 5 udenlandske kunstnere med som gæster.  
 
Danske kunstnere, som ønsker at byde ind på deltagelse i S.E.S. 2016: 

- Skal være medlem af Dansk Billedhuggersamfund. 
- Opfordres til at skabe værker specifikt til denne udstilling 
- Opfordres til at udfordre og udforske det traditionelle skulpturbegreb 
- Opfordres til at det sker i en dialog med uderummet ved Kunstcentret Silkeborg Bad 
- Kan evt. anvende præfabrikerede materialer, her i en helt ny skulpturel kontekst. 
- Kan evt. arbejde med naturens materialer 
- Skal stille forslag om værker/projekter, der på den længste led har et mål på mindst 3 meter og som 

af juryen vurderes at kunne stå sikkert i et offentligt rum. 
- Skal have en erhvervsansvarsforsikring. 

 
Betingelser hvis du vil byde ind med projektforslag: 
Indsendelsesfrist for projektforslag: 15. november 2015  
Der kan fremsendes max 2 forslag pr. deltagende kunstner. Forslagene skal visualiseres med tegnede 
skitser/ fotos/ CD, indeholde mål, materialebeskrivelse og kort beskrivelse af den kunstneriske idé samt 
plan for sikker fundering / opstilling. Forslaget skal dertil indeholde et budget for, hvorledes det kan 
realiseres. Forslag må max fylde 2 A4 sider og fremsendes med post til KunstCentret Silkeborg Bad, 
Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg – mærket S.E.S.  
Forslag, der ikke opfylder kravene vil ikke blive taget i betragtning.  
Antagne projektforslag modtager svar fra juryen senest den 1. december 2015.  
 
De antagne kunstnere er selv ansvarlige for skulpturens produktion, opstilling og nedtagning efter aftale og 
i samarbejde med KunstCentret Silkeborg Bad og Dansk Billedhuggersamfund.  
 
Øvrig information     

- Juryen består af 3 fagpersoner: Direktør Iben From, KunstCentret Silkeborg Bad; Galleriejer Henrik 
Omme, Galerie Moderne; Billedhugger Erland Knudssøn Madsen.   

- Arrangørerne arbejder på i fælleskab at finde midler til dækning af tranport, katalog mm. Antagne 
kunstnere modtager et honorar på 4.000 kr. vedr. opstilling af eget værk.   

- De antagne kunstnere opfordres til at sikre sig finansiering af materialer mm. til eget projekt via 
sponsorater, donationer, legater mm. Yderligere informationer følger. 

- For antagne kunstnere vil der være mulighed for at arbejde på stedet i op til to uger før åbningen af 
S.E.S. (gratis indlogering).  

- For interesserede er der forudgående inspirationsdag 23. aug. 2015 kl. 10 ff. (se særskilt invitation).  
 
Med venlig hilsen 
Søren Schaarup, formand Dansk Billedhuggersamfund  
Stinne Teglhus, bestyrelsesmedlem Dansk Billedhuggersamfund   
Iben From, direktør KunstCentret Silkeborg Bad 


