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Open Call: Utdanningsforbundets Hurdalsjøen Hotell & Spa 

 

Stedsspesifikk kunst- og skulpturkonkurranse (årlig) 

 

Hurdalsjøen Hotell & Spa i naturskjønne omgivelser utlyser Open Call til juryert konkurranse for 

kunststudenter og nyutdannete kunstnere.  

 

Tre av verkene vil bli premiert: 

 

1. premie: NOK 50 000,- 

2. premie: NOK 30 000,- 

3. premie: NOK 20 000,- 

 

Verket skal være stedsspesifikk, utendørs kunst, se kart over området.  

 

Fremdriftsplan 

Innlevering til Open Call:     1. april 2021 

Innlevering og montering av kunst:    20.juni  – 1. august 2021 

Juryeringen av konkurransen:    11. september 2021 

Residency:      20. juni – 1. august 2021 

 

 

Materiale for innlevering 

Send inn én PDF-fil som beskriver verket som er laget eller skal lages til konkurransen. Beskrivelsen 

kan inneholde skisser, bilder, tekst som illustrerer prosjektet m.m. I tillegg ønsker vi CV, bilder fra 

tidligere relevante arbeider (portefolio) og en kort tekst på maks en halv A4- side som begrunner 

interessen for prosjektet. Kunstnerene kan få et materialtilskudd begrenset oppad til NOK 10 000,- 

Behovet for dette må spesifeseres i beskrivelsen. De med høye materialkostnader vil bli prioritert.  

  

Den totale størrelsen på PDF-filen må ikke overstige 5 MB. Søkere som ønsker residency, må nevne 

det i påmeldingen. 

Merk både PDF-fil og e-post med: Navn_ Open Call til Hurdalsjøen Hotell  

Presentasjoner sendes til: art@hurdalsjoen.no 

Eventuelle spørsmål kan sendes til samme e-postadresse. 

 

Juryering 

Søknadene vurderes av en fagjury. Kandidater som kvalifiserer seg  til konkurransen vil bli informert  

2. mai. Aktuelle deltakere inviteres til et felles informasjonsmøte.  
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Transport av arbeider til Hurdal kan hotellet eventuelt bistå med. All plassering av verk på stedet skal 

skje i samråd med representatnter fra Fagjuryen. 

 

 

 

Flerårig kunstprosjekt til fremme av unge kunstnere 

Hurdalsjøen Hotell & Spa, som eies av Utdanningsforbundet, startet etableringen av en skulpturpark i 

2019. Nå er kunstprosjektet utvidet og går over flere år. Kunstprosjektet skal fremme unge kunstnere 

og omfatter årlig konkurranse og sommerutstilling i tillegg til mulighet for residency. 

Hotellet har store uteområder med mulighet for plassering av utendørs kunst.  

Hotellet har to til tre vegger utendørs som er velegnet for veggmaleri eller annen form for 

stedsspesifikk kunst. Søkere som er interesserte i å lage noe på disse veggene i løpet av sommeren, 

som et bidrag i konkurransen, bør nevne det i påmeldingen. 

Det er ønskelig at vinnerverkene kan bli på Hurdalsjøen Hotell i to år eller lenger. 

Om Hurdalsjøen Hotell og kunstnerne ønsker det, kan også flere av arbeidene bli stående i en lenger 

periode. 

 

Residency 

Inntil fem kunstnere i konkurransen tilbys residency i hotellets romslige direktørbolig fra 20. juni til 1. 

august. Kunstnere som har behov for å produsere verket på stedet vil bli prioritert. 

Boligen er romslig – et soverom til hver i tillegg til fellesrom. De fem beboerne vil få kost og losji, 

mulighet for lån av kajakk og kano, samt tilgang til hotellets spa-anlegg i gitte tidsrom.  

Hotellet stiller også enkle arbeidslokaler til disposisjon, som kan fungere som verksted/atelier for å 

kunne arbeide med verket. Søkere som ønsker residency, må nevne det i søknaden/beskrivelsen.  

 

 

Juryen 2020 – 2021  

 

Nico Widerberg, kunstner 

Sverre Koren Bjertnes, kunstner 

Professor Dr. Olga Schmedling, KHiO, Kunsthøgskolen i Oslo 

Ellen Reksterberg, kunstner og kunstkonsulent 

Gunn Lisbeth Nordstrøm, Utdanningsforbundets representant og styreleder Hurdalsjøen Hotell 

Pål Gjerstad, direktør Hurdalsjøen Hotell 

Dag Skaug, hotellsjef Hurdalsjøen Hotell 

Henrik Gjerstad, kunstner og arkitektstudent 

Jon Erik Skiælder, kreativ leder og tekstforfatter. 

Ragnhild Lied, Unio, Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede  

Representant fra KORO, Kunst i Offentlige Rom 

 

Salgsutstilling  

I juli måned vil hotellet holde en salgsutstilling i flere saler. 

Kandidater som er med i konkurransen kan delta både med et konkurransebidrag (som ikke er til 

salgs) og arbeider som er til salgs. Kunstnerne må selv spesifisere hva som er konkurransebidraget. 

Hurdalsjøen Hotell & Spa vil beregne standard kommisjon ved omsetning av kunst. 

Inntektene fra salgsutstillingen går til et fond for kommende års kunstprosjekter. 
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Open Call: Union og Education Norway (Utdanningsforbundet)’s Hurdalsjøen Hotel & Spa 

 

Site-specific art and sculpture competition (annual) 

 

Hurdalsjøen Hotel & Spa with its scenic surroundings announces Open Call for competition for art 

students and newly graduated artists. 

 

Three of the works will be awarded: 

 

1st prize: NOK 50,000 (Norwegian Krones) 

2nd prize: NOK 30,000 (Norwegian Krones) 

3rd prize: NOK 20,000 (Norwegian Krones) 

 

The work must be site-specific, outdoor art, see map of the area. 

 

Progress plan 

Submission for Open Call pre-qualification:   April 1, 2021 
Delivery and installation of art:     June 20 - August 1, 2021 
The jury selects the three winners:    September 11, 2021 
Residency:       June 20 - August 1, 2021 

 

 

Material for submission 

Submit one PDF file describing the work that has been created or will be created for the competition. 

The description can contain sketches, pictures, text that illustrates the project, etc. In addition, we 

want a CV, photos from previous relevant work (portfolio) and a short text of a maximum of half an A4 

page with reasons for your interest in the project. The artists can receive a material grant limited 

upwards to NOK 10,000. 
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The need for this must be specified in the description. Those with high material costs will be given 

priority. 

 

The total size of the PDF file must not exceed 5 MB. Applicants who want residency must mention this 

in the registration. 

Mark both PDF file and e-mail with: “Type your name_ Open Call to Hurdalsjøen Hotell” 

Presentations are sent to: art@hurdalsjoen.no 

Any questions can be sent to the same email address. 

 

Jury 

The applications are assessed by a professional jury. Candidates who qualify for the competition will 

be informed on 2 May. Relevant participants are invited to a joint information meeting. 

Transport of works to Hurdal, the hotel can possibly assist with. All placement of works on site shall 

take place in consultation with representatives from the Professional Jury. 

 

 

 

Annual art project to promote young artists 

Hurdalsjøen Hotell & Spa, which is owned by Union og Education Norway (Utdanningsforbundet), 

started the establishment of a sculpture park in 2019. Now the art project has been expanded and 

continue in years to come. The art project will promote young artists and includes an annual 

competition and summer exhibition in addition to the opportunity for residency. 

The hotel has large outdoor areas with the possibility of placing outdoor art. 

The hotel has two to three outdoor walls that are suitable for murals or other forms of site-specific art. 

Applicants who are interested in making something on these walls during the summer, as a 

contribution to the competition, should mention it in the registration. 

It is desirable that the winning works can stay at Hurdalsjøen Hotel & Spa for two years or longer. 

If Hurdalsjøen Hotel & Spa and the artists want it, several of the works can also be left for a longer 

period. 

 

Residency 

Up to five artists in the competition will be offered residency in the hotel's spacious director's 

residence from 20 June to 1 August. Artists who need to produce the work on site will be given priority. 

The home is spacious - one bedroom for each in addition to common rooms. The five residents will 

receive full-board and accomodation, the possibility of borrowing a kayak and canoe, as well as access 

to the hotel's spa facilities at given times. 

The hotel also makes simple work rooms available, which can function as a workshop / studio for larger 

projects. Applicants who want residency must mention this in their registration. 
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Jury 2021 

Nico Widerberg, artist 

Sverre Koren Bjertnes, artist 

Professor Dr. Olga Schmedling, KHiO, Oslo Academy of the Arts 

Ellen Reksterberg, artist and art consultant 

Gunn Lisbeth Nordstrøm, representative of Union og Education Norway (Utdanningsforbundet) and 

chairman of the board Hurdalsjøen Hotel & Spa 

Pål Gjerstad, director of Hurdalsjøen Hotel & Spa 

Dag Skaug, hotel manager Hurdalsjøen Hotel & Spa 

Henrik Gjerstad, artist and architecture student 

Jon Erik Skiælder, creative director and copywriter. 

Ragnhild Lied, Unio, Main organization for university and college graduates 

Representative from KORO, Art in Public Spaces 

 

 

Sales exhibition  

In July, the hotel will hold a sales exhibition in several halls. Candidates who participate in the 

competition can participate both with a competition entry (which is not for sale) and works that are 

for sale. The artists themselves must specify what the competition entry is. Hurdalsjøen Hotell & Spa 

will calculate the standard commission for the sale of art. The proceeds from the sales exhibition go to 

a fund for next year's art projects. 
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