Inbjudan till jurybedömd nationell medlemsutställning
Mölnlycke Fabriker 21/9 – 6/10 2019
Svenska Konstnärsförbundet bjuder in alla medlemmar i hela landet att söka till SK:s jurybedömda
utställning i Region Väst.
Utställningslokal
Utställningen kommer att vara i Mölnlycke Fabriker, Bruksgatan i Mölnlycke.
Lokalen ligger mittemot restaurangen Food Factory. Till lokalen kommer man med buss Grön
Express från Göteborgs centrum. Bussen tar ca 20 minuter.
I närheten ligger STF Wendelsberg Hotell där man kan hyra rum med hotellstandard eller
vandrarhemsstandard till ett bra pris.
Kostnad
Anmälningsavgift är 300 kr. Om du blir antagen till utställningen betalar du 300 kr till
för din medverkan. Ingen provision tillkommer.
Jurybedömning
Jurymedlemmar är konstnär Anna Törnquist, gallerist Pelle Arnell och konstvetare
Per Hållén. Juryn tar beslut vecka 35 och meddelande om man har blivit antagen
skickas ut senast vecka 36 tillsammans med mer information om utställningen.
Tider m m
Inlämning blir torsdag 19 och fredag 20 september.
Festlig vernissage med musik sker lördag 21 september kl 12.00-16.00.
De som bor långt bort kommer ha möjlighet att skicka verken med post. Vi har inte krav på att
konstnärerna ska vara med på vernissagen men det är ett önskemål.
Öppettider: lördag-söndag 12.00-16.00, måndag-fredag 12.00-18.00.
Utlämning av osålda verk blir 6/10 kl 16.00-17.00. De verk som inte har hämtats skickas tillbaka
mot postförskott.
Vakt av utställningen kommer att skötas av styrelsen och de utställare som bor i
Göteborgsområdet.
Vi kommer att annonsera i Göteborgs-Posten och Härryda/Partille-Posten, lägga ut på Facebook,
Instagram och SK:s hemsida.
Ansökan
Du söker med 3 konstverk som inte får vara mer än 3 år gamla. Alla konstverk skall vara till salu.
Fyll i bifogade ansökningsblankett och maila den med foton på 3 konstverk till
regionvast@konstnarsforbundet.se senast 19 augusti.
Döp fotona med nr och titel t ex ”1-utsikt”.
Anmälningsavgiften 300 kr skall vara inbetald senast 19 augusti till Region Västs
plusgiro 66 44 77-7.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Gunilla Bitsos på tel. 0703-81 20 70
eller regionvast@konstnarsforbundet.se
Välkommen att söka!
Styrelsen
SK Region Väst

