
 

 

 

OPEN CALL // FLOATING ART 

 

Kunstværker til flydeskulpturfestivalen ”Floating Art” søges! 

 

21. august 2016 søsættes 8 kunstværker i området ved Vejle Lystbådehavn og Svinebugten.  

 

Kunstmuseet flytter kontoret ned i vandkanten og frem til 1. september afvikles et tætpakket 

kunstprogram i og omkring havnen. ”Floating Art” indgår som en del af Vejle Kommunes event Vild 

med Vand og i Trekantområdets festugeprogram.   

 

Vi opfordrer kunstnere til at indsende forslag til et flydende kunstværk. Der er frit slag i forhold til 

form og indhold. Eneste krav er at værket skal kunne holde til vind og vejr i de 12 dage festivalen 

varer.  

 

En jury bestående af Anders Gaardboe Jensen (Holstebro Kunstmuseum), Søren Taaning 

(Skovsnogen og repræsentant for Statens Kunstfonds Legatudvalg) og Marie Dufresne 

(VejleMuseerne – Kunstmuseet) står for udvælgelsen af de 8 værker. 

 

De 8 udvalgte værker præmieres med 5000 kr.  

 

DEADLINE FOR INDSENDELSE AF FORSLAG: ONSDAG D. 16/3  

 

 

Tekniske specifikationer og praktik: 

 

Værkerne installeres på forankrede pontoner i havneområdet (markeret på foto) 

Pontonerne måler 2,44 x 2,44 meter 

Værkets max. højde: 1,50 meter (med mindre andet er aftalt) 

Værkets max. vægt: 150 kg (med mindre andet er aftalt)  

Værket skal have en jævn vægtfordeling 

Det er muligt at opbygge værkerne på pontonerne i perioden op til åbningen. Der stilles i denne 

forbindelse et område på havnen til rådighed. Området der kan stilles til rådighed for opbygning af 

kunstværker er ikke overdækket. 

”Floating Art” står for udgifterne i forbindelse med afhentning og evt. tilbagelevering af værkerne 

”Floating Art” er gerne behjælpelig med kontakt til eks. genbrugsstationer, institutioner eller 

lignende 

”Floating Art” påtager sig ikke forsikringsmæssigt ansvar for evt. beskadigelse af værker 

 

Om området: 

 

”Floating Art” finder sted ved Lystbådehavnen, som ligger i bunden af Vejle Fjord. Havnen er et 

levende område, hvor nyt møder gammelt og hvor mange forskellige mennesker har deres daglige 

gang. Her ligger kajakklubben, det ikoniske byggeri Bølgen, Rødkilde Gymnasium og lystbådehavnen. 

Her er fiskepladser, beboelsesejendomme, Kirk Kapitals nye domicil tegnet af Olafur Eliasson og det 

gamle udflugtsmål Skyttehushaven.  

Yderligere information kan fås ved henvendelse til: maduf@vejle.dk (Marie Dufresne - 

VejleMuseerne) 
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