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OPEN CALL
TIL UDSTILLING I REGELBAU 411
Som en del af programmet for biennalen Struer Tracks i 2021 viser REGELBAU
411 en gruppeudstilling baseret på et Open Call.
Her inviterer REGELBAU 411 studerende fra Det Jyske Kunstakademi og
Dansk Institut for Elektronisk Musik til at søge udstillingen med ansøgningsfrist d. 6. april 2021.
REGELBAU 411 opfordrer studerende på DJK og DIEM til at ansøge med et specifikt værk
eller projekt, der forholder sig til udstillingens kuratoriske program og kunsthallens fysiske
rammer til huse i to bunkere ved Oddesund.
Struer Tracks Sound Art Biennale er en international biennale for lydkunst, der finder sted i
Struers offentlige rum. Biennalen afholdes for 3. gang d. 20 august til d. 5 september 2021
– denne gang med temaet Lydens Landskaber og med Charlotte Bagger Brandt som kurator.
Struer Tracks tager afsæt i Struers identitet som Lydens By.
Under biennalen er Struer omdrejningspunkt for konferencer og seminarer, workshops, besøgsprogrammer, arbejdende værksteder og meget andet – alle med fokus på grænseområderne
mellem lyd, byrum og kunst.
Udstillingen i REGELBAU 411 kurateres af Matilde Best og Simon Thykjær, der også er
ansvarlige for behandlingen af ansøgninger til Open Call.
KURATORISK PROGRAM
REGELBAU 411 ønsker at sammensætte en udstilling med fokus på lyd, affekt og sted.
Således vægtes værker, der afsøger lydens affektive potentiale og tilfører lag til den
stedspecifikke rumlige situation.
Lyd er som medie og fænomen i stand til at blande det fysiske og mentale og skabe stærke
forbindelser mellem steder, rum og mennesker. Ofte negligeret til fordel for synet er høresansen afgørende for vores organisering og orientering i rum og de betydninger, der opstår
når lyde eksempelvis danner historier og skaber koblinger mellem vores indre rum – defineret
af vores tanker og drømme – og det ydre – defineret af vores omgivelser. Mellem de rum, vi
befinder os i og dem, der ikke længere findes; de rum, som findes et andet sted, rum vi ikke
er bevidste om, eller rum som vi ikke kender.
Omdrejningspunktet for udstillingen er affektens umiddelbarhed og idéen om, at perception er
en handling, der vedrører alle kroppens sanser, men også forestillingen om, at vores kropslige
oplevelse i en given situation går forud for enhver intellektuel konceptualisering af den.
Med udstillingen ønsker REGELBAU 411 således at sætte fokus på lydens muligheder for at
transformere vores oplevelser af steder ved at fremkalde, forstærke eller bryde med vores
umiddelbare kropslige relation til omgivelserne.
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ANSØGNINGSPROCES
• Deadline for ansøgningen er 6. april 2021.
• Ansøgningen sendes digitalt til info@regelabu411.dk og mærkes “Open Call”.
• Ansøgningen bedes sendes som en samlet PDF på max 5 MB.
ANSØGNINGEN BEDES OMFATTE
• En forside med navn, adresse, email, telefonnummer, uddannelsessted, årgang og evt.
link til hjemmeside/instagram.
• En motiveret ansøgning med beskrivelse af projektet, samt en evt. begrundelse for
hvordan projektet forholder sig til udstillingsstedet fysiske rammer (max 3000 tegn).
• Værkdokumentation i form at billede/video/lyd på maks 5 A4 sider.
• Ansøgningen kan sendes på dansk eller engelsk.
Ansøgere vil modtage bekræftelse pr. mail.
Ansøgere kan forvente svar på Open Call den 3. maj 2021.

PROCES OG SAMARBEJDE
Kunstnere tilbydes at udstille i kunsthallens to bunkere ved Oddesund på Thyholm. Som udgangspunkt efterstræbes ét værk pr. udstillingsrum og der er mulighed for at lave udendørsinstallationer i tilknytning til bunkerne. Kunstnere, som tilbydes at udstille i REGELBAU 411, vil
indgå i en løbende dialog med kunsthallens kuratorer med det formål at støtte udviklingen og
produktionen af værkerne.
I forbindelse med udstillingen tilbyder kunsthallen i samarbejde med Sound Art Lab og Struer
Tracks:
•
•
•
•

Teknikerhjælp til opsætning og nedtagning af udstillingen.
Fotodokumentation af udstillingen.
Markedsføring af udstillingen via REGELBAU 411’s og Struer Tracks’s kanaler.
Residency i uge 27 med adgang til arbejdsfaciliteter og produktionsmiljø v. Sound Art
Lab.

Udstillingen i REGELBAU 411 realiseres i samarbejde med Struer Tracks, Sound Art Lab, Det
Jyske Kunstakademi og Dansk Institut for Elektronisk Musik.

