åpen utlysning for kunstnere:
Bergen Inkluderingssenter

I forbindelse med etableringen av Bergen Inkluderingssenter har Bergen kommune en
åpen utlysning for kunstprosjekt knyttet til bygget.
Meld din interesse ved å sende inn portfolio, CV og oppgaveforståelse for prosjektet
innen 02.08.20

Den gamle lærerskolen på Landås skal totalrenoveres og bli et inkluderingssenter for
hele Bergen. I dag er kommunens virksomhet som jobber med å inkludere
innvandrere i bysamfunnet vårt spredt flere steder i byen, og når Nygård skole,
Introduksjonssenteret for flyktninger og Etat for Inkludering samlokaliseres i
Landåssvingen 15 vil kommunen kunne gi et enda bedre tilbud til nyankomne
flyktninger i Bergen.
Bergen Inkluderingssenter er et unikt prosjekt og en ambisiøs satsning fra
menneskerettighetsbyen Bergen. Etat for Inkludering yter tjenester til en sammensatt
gruppe mennesker i en særegen situasjon, og kunstutvalget ønsker kunst som evner
å gripe den komplekse situasjonen uten å redusere elever og brukere til tall og
statistikk. Stikkord som verdighet, tilhørighet, solidaritet og rettferdighet er sentrale
begreper for å beskrive prosjektets ambisjoner. Kunsten til inkluderingssenteret får
betydning for elever og brukere fra vidt forskjellige land og kulturer, for ansatte og for
naboer, og kunstutvalget er åpen for et bredt spekter av kunstneriske uttrykk og
praksiser. Vi ønsker en inkluderende kunst som stimulerer, gir rom for refleksjon,
skaper engasjement, og som er relevant med tanke på kontekst, tematikk og
materialbruk. Vi vil legge vekt på egnethet og oppgaveforståelse da dette er et
kunstprosjekt som vil kreve omfattende forarbeid.

Hele prosjektet har et budsjett på 3 000 000,- NOK
Se Bergen Inkluderingssenters kunstplan for ytterligere informasjon.
For spørsmål, kontakt kunstkonsulent Espen Johansen, mail@espenjohansen.art

Innsending og søknadsfrist
Vi ber om at interesserte kunstnere sender inn ett samlet dokument i pdf-format som
inneholder følgende:
1)
2)
3)

oppgaveforståelse og begrunnelse for interesse (max 1 side)
bildedokumentasjon fra tidligere arbeid og relevante prosjekter (max 10 sider)
CV (max 4 sider)

Vennligst navngi filen på følgende måte: "Fornavn Etternavn - prekvalifisering Bergen
Inkluderingssenter". I tillegg til innsendt materiale kan man oppgi hjemmeside eller andre
relevante lenker.
Merk emnefeltet "prekvalifisering Bergen Inkluderingssenter" og send til kunstutvalgets
epost, kunst.bergen.inkluderingssenter@gmail.com innen 02.08.2020.

Fremgangsmåte og valg av kunstnere
Oppdraget eller oppdragene skal gis til profesjonelle kunstnere med formell utdannelse på
høyskole- eller universitetsnivå, eller tilsvarende realkompetanse.
Formålet med prekvalifiseringen er å finne noen utvalgte kandidater som inviteres med
videre til en lukket idékonkurranse. For disse kunstnerne vil det arrangeres en felles befaring
før oppstart av arbeidet med utkast til den lukkede konkurransen. Vinnerutkastene blir så
realisert etter juryering av kunstutvalget. Kunstutvalget har mulighet til å invitere kunstnere
direkte til idékonkurransen, og til evnt mindre kunstverk kan oppdraget gis direkte til
kunstner.
For den lukkede konkurransen vil utkast honoreres med 30 000,- For vinneren av oppdraget
vil dette inngå som del av den totale oppdragssummen. Tilreisende kunstnere får dekket
reiseutgifter i forbindelse med befaring etter nærmere avtale.
Kunstutvalget ønsker kunstverk av permanent karakter, og det er naturlig å stille krav om en
forventet levetid på minimum 15 år. Det vil også stilles krav om trygg ferdsel i området,
generell robusthet, bærekraftig produksjon og sikkerhet i forbindelse med bruk. Disse
forholdene vil drøftes sammen med kunstner, og veiledning og oppfølgning gis gjennom
kunstprosjektets utvikling og produksjon. Det er et krav at kunstprosjektet kan forholde seg
til tidsplan for den øvrige byggeprosessen, hvor antatt ferdigstillingstidspunkt er satt til
05.12.2023.

