ANMÄLNINGSANVISNINGAR FÖR UTSTÄLLNINGEN UNG KONST I ÖSTERBOTTEN
Österbottniska Konstnärsförbundet rf bjuder in 1984 eller senare födda konstnärer som är bosatta i
Österbotten, Södra Österbotten eller Mellersta Österbotten; som är födda där eller som identifierar sej
som österbottningar att söka till utställningen UNG KONST I ÖSTERBOTTEN 1.9.-24.10.2019
Utställningen äger rum i Vasa konsthall 30.11.2019-8.3.2020. Verken till utställningen väljs enligt
presentationsmaterialet. Deltagaren kan bjuda in högst tre verk som skall vara gjorda åren 2016-2019.
JURY Österbottniska Konstnärsförbundet har valt konstnärerna Annika Bergvik och Aki Koskinen som jury
för utställningen. Juryn svarar också för upphängningen av utställningen, samt valet och tidtabeller av
föreställningarna.
ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNINGEN Materialet skall skickas före 24.10.2019 till adressen
pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com med texten UNG KONST I ÖSTERBOTTEN som rubrik.
ANMÄLNINGSMATERIAL
1. Anmälningsblanketten skickas ifylld och undertecknad, och skickas som bild eller bilaga
2. Bilder av konstverken sänds som bilagor med annat anmälningsmaterial, en bild (jpeg) / verk. Av
installationer och skulpturer får vid behov skickas 1-3 bilder. Flera bilder av ett verk får också
sammanställas till ett pdf-dokument.

3. Med video- och multimediaverk samt performance skall medfölja en länk till bildmaterialet.
Mediainstallationer skall ha med en beskrivning av upphängningen och hurdan teknik som behövs.
Live-performanserna skall medföljas av uppgifter om önskad tidpunkt och plats för visningen samt
bedömning av byggnads- och träningstid. Om verket blir accepterat till utställningen svarar
konstnären för tekniken för den del som Vasa konsthall inte har möjlighet att stå för.
4. Kopia av betald anmälningsavgift där betalarens namn framkommer.
5. Anmälningsavgiften är 20 euro och betalas till konto FI96 1140 3000 2728 00. Betalningen riktas till
Österbottniska Konstnärsförbundet. Materialet som skickas utan kopia av betald anmälningsavgift
eller är försenat, förkastas.
KOSTNADER Till utställningen godkända konstnärer skall betala leverans och returtransport av konstverken.
Deltagaren svarar själv för kostnader angående behov av maskiner och apparaten som behövs till
utställningen. Vasa konstnärsgille har inte möjlighet att försäkra konstverken under transport, utställning
eller lagring. Konstnären ansvarar för sitt konstverk, om den orsakar fara för omgivningen eller publiken.
Tyvärr har Österbottniska Konstnärsförbundet inte möjlighet att betala Kuvasto-ersättningar åt
konstnärerna.
VERKEN SOM GODKÄNNS UTSTÄLLNINGEN SKALL VARA HÄNGNINGSFÄRDIGA
INFO GÄLLANDE UTSTÄLLNINGEN:
pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com

ANMÄLNINGSBLANKETT TILL UTSTÄLLNINGEN UNG KONST I ÖSTERBOTTEN

KONSTNÄR
Efternamn_________________________Förnamn__________________________Födelseår____________
Adress__________________________________________________________________________________
Telefon______________________________________E-mail______________________________________
VERKUPPGIFTER
Bild/Namn på verket

årtal

teknik

höjd/bredd/djup

1______________________________________________________________________________________
Försäkringsvärde________________
2______________________________________________________________________________________
Försäkringsvärde_________________
3______________________________________________________________________________________
Försäkringsvärde_________________
Om mitt konstverk godkänns till utställningen, kan bilder av den användas vid information av utställningen
Ja________Nej_______
Vad är din anknytning till Österbotten?_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Datum och
underskrift_______________________________________________________________________

Österbottniska Konstnärsförbundet rf
pohjalainentaiteilijaliitto@gmail.com
www.pohjalainentaiteilijaliitto.fi

