
ANSØGNING OM TILSKUD TIL TILRETTELÆGGELSE OG AFHOLDELSE AF FORPROJEKT 
TIL KUNSTFESTIVAL 2016

Der ansøges om 172.000 kr.

Forprojektet er en Art Camp for samtidskunstnere fra ind- og udland, der inviteres til 
Gilleleje i tre dage med det formål at researche og indhente materiale til udvikling af 
kunstværker på stedet i tæt samarbejde med KunsthusUdenMure og udvalgte 
samarbejdspartnere.

Art Camp i maj 2015 er en forberedelse til Nordkystens Kunst Triennale (foreløbigt 
projektnavn), der tænkes afviklet første gang sommeren 2016 i perioden 1. juni – 31. august.

Nordkystens Kunst Triennale vil folde sig ud i sommermånederne med publikumsinddragende 
events og projekter både i byrummet, på kulturinstitutionerne og i landskabet, og finder derefter 
sted hvert tredje år, i 2019 0g 2022. Triennalen tænkes i første omgang at foregå omkring Gilleleje,
Dronningemølle, Esrum og Villingerød. Men ambitionen på sigt er at begivenheden dækker hele 
Nordkysten.

I perioden frem mod Art Camp´en i maj 2015 arbejder KunsthusUdenMure med idéudvikling, 
udvælgelse af kunstnere, med målrettet inddragelse af relevante partnere, blandt andre potentielle 
fonde, samt andre små og store tilskudsgivere og med inddragelse af turistorganisationer på 
begge sider af sundet. 

Forbilledet er Dokumenta i Kassel, der afvikles hvert 5 år.
Under Dokumenta kan man opleve samtidskunst på stort set alle byens institutioner, i gamle 
palæer, i parker, og på pladser.

Nordkystens Kunst Triennale vil have et samlende tema som kunstnerne skal forholde sig til og 
indarbejde i deres projekter, og som på samme tid spejler sig i områdets egenart og dets historie. 
Et eksempel kunne være; Playfulness / Kunst, der leger / Leg med mig.

Et urbant projekt i byrummet, der aktiverer området, engagerer borgerne og turisterne. Folk skal 
kunne gå på opdagelse i byen og omegnen. Gå på opdagelse i kunsten blandt forskellige medier 
og med lys- og lydkunstprojekter.

Gillelejes byrum og havn indbyder til kunstinstallationer – fra Kulturhavnen til kanalen, den gamle 
Remise, Bådværftet, Skibshallerne og det ny museumsområde i Østergade, Søborg kanal, 
Nakkehoved Fyr og Fabers Have, Gilberghoved og Munkeruphus og have. Esrum Kloster & 
Møllegård og Tegners Museum & Statuepark, for ikke at glemme Rusland.
Visionen er at skabe en markant international kunstbegivenhed, der lægger sig op af både 
Kulturstrategi, turismeindsats/ Kystturisme og byudvikling på et højt kunstfagligt niveau med 
kunstnere fra ind- og udland.



Indhold og Program for Art Camp

Opholdet er af tre dages varighed. 
Kunstnerne skal introduceres til områdets kulturhistoriske, geografiske og antropologiske DNA og 
det skal ske på de forskellige kulturinstitutioner og ude i landskabet.

Det er meningen, at kunstnerne undervejs og efterfølgende skal lade sig inspirere til skabelsen af 
et kunstværk og beslutte sig for, hvor det skal udstilles under Triennalen. Om det er på havnen, i 
byrummet, i landskabet, på en af kulturinstitutionerne. Om det skal være meget stedsspecifikt eller 
om det lægger sig op ad det givne tema.

Formålet med Art Camp er at inspirere kunstnerne til at arbejde videre med de egentlige 
kunstværker til selve Triennalen i 2016.

Foreløbigt program for Art Camp:

Dag 1. Ankomst, introduktion til koncept, område og kulturinstitutioner.

Dag 2. Guidet tour i området med oplæg på kulturinstitutioner.

Dag 3. Kunstnerne tager rundt på egen hånd, vælger sted, udarbejder oplæg til videre 
bearbejdelse af skitser. 
Aften: Fremlæggelse af oplæg, afrunding og afslutning. 

Det er desuden et vigtigt parameter i afholdelsen af Art Camp, at der skabes positiv synlighed og 
opmærksomhed overfor interessenter og samarbejdspartnere, som politikere, presse, lokalt og 
nationalt kunstråd, fonde, puljer og turistorganisationer med henblik på gennemførelsen af 
Triennalen 2016.

Art camp og Triennalen gennemføres i et samarbejde mellem Museum Nordsjælland, Tegners 
Museum & Statuepark, Munkeruphus, Esrum Kloster & Møllegård, Gribskov Kulturskole, 
billedkunster Anja Franke, samt tidl. direktør på Museet for Samtidskunst i Roskilde Marianne 
Bech. 

Alle parter er repræsenteret i bestyrelsen for KunsthusUdenMure. Marianne Bech er formand. 
KunsthusUdenMure er projektholder.

Flere andre lokale og nationale partnere vil indgå i samarbejdet. Blandt andre er der drøftelse med 
Kerstin Bergendal om samarbejde omkring kuratering, borgerinddragelse og fundraising. Den 
svensk danske billedkunstner modtog 1. oktober den svenske hæderspris Bror Ejves stipendium 
2014. Den traditionsrige pris gives for hendes enestående kunstneriske intervention i forbindelse 
med en kommunal høringsproces i Sundbyberg Kommune uden for Stockholm med projektet 
PARK LEK PARLAMENT.

Et samarbejde med Kerstin Bergendal vil understøtte ambitionen om at bringe projektet på et 
niveau, hvor der både høstes anerkendelse fra Statens Kunstfond, samt giver bedre muligheder for
at nå de tilskudsydende fonde til Triennalen. 

Art Camp afholdes på de deltagende kulturinstitutioner, der står for oplæg og workshops både 
inde og ude i landskabet i Gilleleje og omegn. Borgere inviteres til at deltage i oplæg og 
workshops.



Budget for Art Camp:

Transport/udenlandske 
kunstnere

10x3000                     30.000

Transport/indenlandske 
kunstnere

10x500                         5.000

Ophold/udenlandske 
kunstnere

10x1500                     15.000

Diæter 20x1000                     20.000

Proceskatalog til 
offentliggørelse

                                   50.000

Kurator / Fundraising                                    35.000

Transport                                      5.000

Borger workshop                                      2.000

Buffer                                    10.000

I alt                                  172.000

 

Estimeret værdi af 
bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats; 
- administrationsudgifter, møder, udarbejdelse af materialer til kunstnerne, samt fundraising: 
370.000

På vegne af bestyrelse i KunsthusUdenMure, formand Marianne Bech, 

tidligere direktør på Museet for Samtidskunst

Gribskov den 7.10.2014      


