Till medlemmarna i Värmlands Konstnärsförbund
och andra konstnärer bosatta eller födda i Värmland

INBJUDAN TILL ÖPPEN HÖSTSALONG 2018
På grund av Värmlands Museums ombyggnad arrangeras Värmlands Konstförenings Höstsalong
ännu ett år i Kristinehamns konstmuseum, nu i Panncentralen. Omständigheterna gör också att
den läggs senare än vanligt: 13 oktober till 11 november.
Utställningen är jurybedömd. Besökarna har gratis entré till salongen.
Deltagande i jurybedömningen och därpå förhoppningsvis salongen förutsätter att du är – eller
blir – medlem i arrangerande Värmlands Konstförening. Du som inte redan är medlem måste
alltså betala in årsavgiften 150 kronor på pg 7 18 77–5, för att din ansökan ska bli giltig. Ange
”Medlemsavgift” på inbetalningsavin. (Gäller alla deltagare.)
Ansökan till höstsalongen görs på bifogad blankett, som ska ha nått föreningens ordförande
Stefan Norén senast 27 augusti, eller digitalt på en likadan blankett som du laddar ner från vår
hemsida, fyller i och skickar per mejl till info@varmlandskonstforening.se. Du som inte är
medlem i yrkessammanslutningen Värmlands Konstnärsförbund OCH inte bor i Värmland måste
komplettera med några rader där din anknytning till landskapet framgår – detta kan du skriva in i
mejlet, om du anmäler dig digitalt. (Vid problem med den digitala anmälan: ring 0730772008!)
Högst tre verk kan lämnas in och ska vara till salu. Inget konstverk får vara äldre än två år.
Största mått är cirka 150 x 150 cm.
Anmälningsavgiften för sökande utanför yrkessammanslutningen Värmlands Konstnärsförbund
(förbundets medlemmar är avgiftsbefriade) är också 150 kronor, som inbetalas på pg 7 18 77–5 i
samband med anmälan. Ange ”Anmälningsavgift” på inbetalningsavin. Det går förstås att betala
in medlemsavgift och anmälningsavgift på samma gång – uppge då båda ändamålen.
Inlämning av anmälda konstverk görs på Kristinehamns konstmuseum (i Kvadraten) fredag
7 september kl. 11–17 eller lördag 8 september klockan 11–16. Verken ska vara tydligt
märkta med konstnärens namn liksom verkets namn och nummer (1–3) och lämnas utan
emballage. Ramning och upphängningsanordning ska vara komplett. Om du har tankar om
hängningen ska de tejpas fast på baksidan av verket/verken.
Om det finns särskilda skäl kan jurybedömningen efter överenskommelse göras utifrån foton
som bifogas ansökan, kompletterade med uppgifter om mått, teknik etc. Om verket/verken antas
måste det/de sedan levereras till museet i överenskommen tid för att ingå i salongen.
Digitala verk – traditionellt kallade videokonst – kan bifogas redan vid ansökan.

Jurybedömningen görs de följande dagarna, alltså i vecka 37, av en därtill kvalificerad
juryperson, som inte är bosatt eller verksam i Värmland. Alla konstnärer meddelas snarast
därefter resultatet per mejl eller vanlig post – undantagsvis sms. Hör av dig om du inte nåtts av
besked i mitten av vecka 38!
Ej antagna konstverk hämtas på konstmuseet (Kvadraten) lördag 22 september kl. 11–16.
Frakt och försäkring till och från museet ansvarar konstnären för. Kristinehamns konstmuseum
har under utställningstiden fullständig försäkring. För skada och risk utöver försäkringens
omfattning tar föreningen inget ansvar.
Vid försäljning är provisionen 30 % av priset och delas mellan museet och konstföreningen.
Kristinehamns kommuns ekonomiavdelning svarar för utbetalningen till konstnärerna efter
avslutad utställning och efter att köparna betalat för verken; det kan dröja några veckor.
Antagna och utställda men ej sålda verk ska hämtas på konstmuseet (Panncentralen) lördag
17 november kl. 11–16. För konstverk som inte hämtas då tar Värmlands Konstförening/
Kristinehamns konstmuseum inget ansvar (om inte annat har överenskommits).

Anmälningsblanketten ska senast 27/8 ha anlänt till:
Värmlands Konstförening
c/o Stefan Norén
Muraregatan 14
652 28 Karlstad
Samma sistadatum gäller för digitala anmälningar till info@varmlandskonstforening.se
Konstverken ska lämnas in eller (efter överenskommelse) sändas till:
Kristinehamns konstmuseum
Dr Enwalls väg 13
681 37 Kristinehamn
Digitala verk skickas till Stefan Norén tillsammans med anmälan.

Välkomna med era anmälningar till årets höstsalong!
För Värmlands Konstförening
Stefan Norén, ordförande
E-post: info@varmlandskonstforening.se
Tel: 070-260 21 21

Läs mer om vår förening på hemsidan www.varmlandskonstforening.se

Bilaga: Blankett för anmälan (finns även för både digital hantering och utskrift på vår hemsida)

