NFUKs Landsutstilling i
Rådhusgalleriet, Oslo Rådhus
10-22.september 2016
Invitasjon
Vi har den glede å invitere til årets Landsutstilling i Oslo Rådhus 10-22.september 2016.
Utstillingen vil henge i 1.etasje i Vestre og Østre Galleri i Rådhusgalleriet.
Dette er NFUKs fineste utstilling og en glimrende anledning til å vise fram foreningens mangfold av
uttrykk på høyt kvalitetsnivå. Du som kunstner får en unik mulighet til å profilere deg for et stort antall
besøkende! Vi håper du vil delta og vil melde deg på med 3 av dine arbeider av fineste kvalitet!
Blir du antatt og får bildene på vegg er det ekstra stort.
Dette er en juryert og kuratert utstilling med en fagjury av anerkjente kunstnere for:
1.juryering 24/8: Cecilie Broch Knudsen og Thomas Sæverud fra NBK og Kjersti Hvamb fra NFUK og
2.juryering/kuratering i selve galleriet der Henriette Sonne vurderer de antatte/innleverte
originalarbeider og anviser hvordan utstillingen skal rigges og henges opp.
Alle som blir antatt med arbeider til utstillingen, og som har mulighet for det, MÅ ta vakt i galleriet
i løpet av utstillingsperioden. Det forventes ikke at medlemmer på andre kanter av landet skal
stille som vakter. NFUK må sørge for eget vakthold under hele utstillingen. Vaktliste blir tilsendt og
gjort tilgjengelig på vår interne nettside (Min side – Landsutstilling).

Frister – viktige tidspunkt











Påmelding på deltaker.no fra 16.6.2016 fram til senest 14.august 2016 før kl. 23.00.
Påmeldingsskjema med inntil 3 kunstverk skal være sendt som e-post senest
14. august før kl. 23.00.
For de uten e-post adresse: Postsendte påmeldingsskjemaer med fotografi på papir av inntil 3
kunstverk skal være poststemplet senest 12. august og sendes til:
Thomas Wilhelmsen, Sinsenveien 35, 0585 Oslo.
Juryering pågår i ukene 33-34.
Alle påmeldingsskjema sendt via e-post bekreftes. Hvis det går mer enn 7 dager og
bekreftelse ikke er mottatt, ber vi om at du undersøker om noe har feilet i e-post sendingen og
at du tar kontakt umiddelbart.
Du mottar svar på din juryering fortløpende etter juryeringen den 24.8.
Liste med oversikt over antatte verk vil kunne ses på NFUK.no - Min side - Landsutstilling.
Medlemmer på andre kanter av landet som har bedt om adresse de kan sende arbeider til vil
få opplyst i hvert tilfelle navn og kontaktinformasjon på mottaker og avtale direkte med dem.
Innlevering av antatte kunstverk torsdag 8.september kl. 09.00 – 13.00 i Rådhusgalleriet,
Oslo Rådhus. Denne fristen MÅ overholdes. Kunstverk innlevert etter fristen vil bli avvist.
Åpning av Landsutstillingen lørdag 10.september kl. 14-17.
Utstillingens åpningstider: søn 12-17, lør 10-18, man-fre 10-18,
torsdag 22.sept vanlig utstilling fra 10-12 deretter henting/nedrigging fra 12 -18.
Merk henting siste dag. Denne fristen MÅ overholdes. Uavhentede kunstverk er ikke NFUK
sitt ansvar.

For de som ikke har e-post adresse: Bildematerialet med papirkopier av kunstverkene sendes
sammen med påmeldingsskjemaet, med posten. Papirfotoene må ikke være mindre enn 15 x 25 cm.
Sendingen må være poststemplet gjerne før, men senest fredag den 12. august og sendes til:
Thomas Wilhelmsen, Sinsenveien 35, 0585 Oslo.
Søknader poststemplet senere enn denne dato vil bli avviste.
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Praktiske opplysninger
Denne landsutstillingen er ikke en salgsutstilling – dette grunnet regler ved leie av Rådhusgalleriet.
Det blir satt opp ett bord med mulighet for å legge frem visittkort og brosjyrer. Det blir ikke mulighet til
å sette opp egne bord eller andre arrangementer ut over dette felles bordet.
Utstillingskomiteen tar forbehold om å avvise ikke relevant informasjonsmateriell lagt frem på bordet.
Utstillingskomiteen trykker opp plakater og invitasjonsmateriell som alle deltagere av Landsutstillingen
får anledning til å dele ut til sine kunder, samt venner og bekjente.

Juryering av kunstverk
Juryering blir gjennomført på bakgrunn av innsendte digitale bilder sendt på e-post.
Hver enkelt digitale billedfil må ikke overskride 1 MB.
Billedbehandling: Vennligst beskjær bildene slik at de vises rett forfra uten ramme, uten
reflekser og med god farge- og skarphetsgjengivelse!
Originaler som fraviker det innsendte digitale materialet kan avvises.
Originaler som fraviker originalen i teknikk eller på annen måte ikke svarer til det innsendte digitale
materialet vil bli avvist. For de uten e-post som sender inn påmelding via posten, blir juryering
gjennomført ved vurdering av fotografi på papir.
Forbehold: Husk at fagjuryens arbeide ved 1.juryeringen utgjør et utstillingsgrunnlag for kurator.
Antall antatte kunstverk som velges ut av kurator til utstillingen trenger ikke å være identisk med det
antall antatte kunstverk fra 1.juryeringen. Vurdering av originalverk og kuratoriske hensyn avgjør om et
innlevert original arbeide medtas eller utelates fra den endelige visning på utstillingen.

Merking av kunstverk
Alle antatte kunstverk som leveres inn skal merkes på baksiden med:
Fullt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, tittel, format og teknikk. Bruk blokkbokstaver.
Hvis nevnte opplysninger skrives på en lapp, må du sørge for at denne lappen sitter festet skikkelig på
baksiden av kunstverket.
Antatte kunstverk MÅ merkes på baksiden i henhold til påmeldingsskjema, hvis ikke kan
kunstverket avvises.

Oppheng
Alle kunstverk skal ha solid oppheng på baksiden av kunstverket, og det skal brukes ståltråd,
øyeskruer eller tilsvarende solide materialer som oppheng.
Kunstverk MÅ følge kravene om tilstrekkelig oppheng på baksiden av bildene, hvis ikke kan
bildene avvises selv om de er antatt.

Forsikring
NFUK har ingen forsikring, og står ikke ansvarlig for kunstverk under transport til/fra utstillingsstedet,
utstillingsperioden eller ved evt. skade eller tyveri av kunstverk.
NB! Du står selv ansvarlig for å forsikre dine kunstverk under transport til/fra utstillingsstedet
og under hele utstillingsperioden.

Innlevering
Innlevering av antatte kunstverk finner sted i Rådhusgalleriet torsdag 8.september fra 09.00-13.00.
Kunstverk innlevert etter denne fristen vil bli avvist.
Du leverer kunstverkene ferdig utpakket med forsvarlig oppheng og merket på baksiden. Det blir ikke
anledning til å oppbevare innpakningsmateriell på Rådhusgalleriet, så du må selv ta med deg dette
hjem etter utpakking.
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For de som bor langt unna og/eller ikke har anledning til personlig innlevering: Du må finne alternative
løsninger gjennom venner og bekjente som bor på Østlandsområdet, gjerne gjennom andre NFUK
medlemmer som bor sentralt, slik at de kan levere antatte kunstverk på dine vegne.
For å gi alle lik mulighet til å delta på landsutstillingene er det gjort avtale med noen få frivillige
medlemmer som kan avtale mottak og retur av arbeider. Som sagt er dette kun forbeholdt dem bosatt
på andre kanter av landet som ellers ville vært utelukket fra å delta på landsutstilling i Oslo og omegn.
For dette behov er det en egen rubrikk nederst i påmeldingsskjemaet. Transport og ev. forsikring må
dekkes av dem som vil benytte denne tjenesten. Medlemmer får beskjed hvem de skal kontakte for å
avtale forsendelse og mottak når det er klart at de er antatt for utstillingen.
NB! Det skal benyttes dør-til-dør transport i disse tilfeller slik at mottaker slipper å kjøre og hente
kunstverket på posten (Bring EDI eller Bring Express).

Hvordan komme seg til Rådhusgalleriet
Kart til Rådhusgalleriet: http://kart.gulesider.no/m/aaYmn
Trikk 12 stopper utenfor Rådhusgalleriet på sjøsiden, og stoppet heter Rådhusplassen.
Nærmeste T-bane stopp er Nationaltheatret.
Avlessing: Vi har anledning til å kjøre fram til hovedinngangen på sjøsiden av Rådhusgalleriet
og lesse av kunstverk, men bilen må kjøres bort og parkeres et annet sted.
Parkering: Det er ingen parkering i umiddelbar nærhet til inngangen på sjøsiden; Nærmeste
parkeringsmulighet er på Rådhusets motsatte side, nordsiden. Der er det et begrenset antall
parkeringsplasser mot avgift.
Nærmeste parkeringshus er parkeringshuset i Vika, på oversiden av Aker brygge, mot avgift.
Vi oppfordrer medlemmene til å bruke alternativ transport ved levering og henting av kunstverk, samt
orientere seg ved hjelp av kart eller annen hjelp om hvordan det er mest praktisk å komme seg til
Rådhusgalleriet.

Rådhusgalleriet
Under ses en skisse hentet fra Rådhusgalleriets webside:
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NFUK disponerer Vestre og Østre Galleri – hvite felt på kartet - med inngang fra sjøsiden. I tillegg til
de faste veggene disponerer vi flyttbare skillevegger og sokler.
Besøksadresse: Oslo Rådhus, Rådhusplassen 1, 0037 Oslo – inngang fra sjøsiden. Link

Hva får jeg igjen for å stille ut på Rådhusgalleriet?
Å stille ut på Rådhusgalleriet er prestisjefylt og henger høyt. Galleriets plassering er intet mindre enn
fantastisk, med fjorden rett på utsiden og Aker Brygge, samt et steinkast fra Karl Johan. Her har du en
unik sjanse til å promotere deg selv som kunstner – både i direkte møte med Oslo-publikummet og
gjennom ulike media. Gallerister holder seg gjerne informert om hva som skjer, og vi vil forsøke å
invitere så mange vi kan til Landsutstillingen.
Har du anledning til å delta på åpningen vil du få mye faglig igjen for å være der. Vi vil legge til rette for
et faglig program og på den måte bidra til både kunnskap og inspirasjon. Programmet er under arbeid
og men det vil bli sendt ut via medlemsbrev og lagt ut på vår interne nettside:
nfuk.no - MIN SIDE - NFUK Landsutstilling.

Velkommen til utstilling
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Vi håper årets Landsutstilling blir et arrangement mange ønsker å delta på og ta del i!
Ønsker du å bidra i tilretteleggingen eller med praktisk arbeid i forkant og under Landsutstillingen, så
ta kontakt med Hilde Strand hils2@online.no eller Ingrid Solesvik ingrid@solesvik.com.
NFUK må sørge for vakthold under hele utstillingen – på påmeldingsskjemaet finner du egen rubrikk
for «oppføring av vakter» - husk å føre deg på!

Mvh
NFUK Landsutstillingen i Rådhusgalleriet 2016 – www.nfuk.no
Frivillige medlemmer som gjør denne utstillingen mulig er:
Stig M. Sandem: ssandem@online.no
Kjersti Rahbek Hvamb: kjersti@hvamb.no
Gisela E. Berg: gisela.berg@gotec.no
Trygve Fjell: trygvefjell@msn.com
Anne Grete Flønes afloenes@hotmail.com
Astrid Hæreid: Kunstnerisk leder
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