Velkommen til årsutstillingen 2020 på Vestfossen Kunstlaboratorium
Vi har igjen fått mulighet til å arrangere NFUK årsutstilling i Vestfossen Kunstlaboratorium og
inviterer med dette alle våre medlemmer til å sende inn arbeider til juryering. NFUK representerer
et kunstnerisk mangfold vi er stolte av og som vi gjerne vil vise frem. Vi håper så mange som mulig
vil søke om å delta.

Regler og vilkår for innsending:
•

Det kan søkes om inntil 3 verk

•

Ingen tema

•

Ingen begrensninger i format

•

Man må selv ta ansvar for transport til galleriet av verk større enn 1 x 1 meter

•

Verk inntil 1x1 meter kan sendes til fellestransport

•

Verket kan bli satt vekk dersom oppheng mangler eller er utilstrekkelig

•

Verket skal ikke være vist i NFUK sammenheng tidligere

•

Verket skal være laget i løpet av årene 2017 til 2020

•

Todimensjonale verk vises i originalutgave og skal være signert på verkets for- eller bakside

•

Giclee godtas ikke (i.e. avfotografert originalverk som deretter er skrevet ut på printer)

•

Originalgrafikk skal være nummerert, signert og merket med grafisk teknikk

•

Fotografi må være nummerert og signert (maks. antall eksemplarer 30)

•

Digitalgrafikk laget på nettbrett eller pc kan presenteres på monitor
Digitalgrafikk laget på pc eller nettbrett kan printes på kvalitetsprinter, nummereres og
signeres. Sertifikat fra print firma skal være festet på baksiden av verket.
Utfylling av søknadskjema og opplasting av digitale filer (filtype Jpg. 1-5 megabyte)

•

•
•

NB: foto av kunstverk skal beskjæres så det kun viser selve kunstverket (ikke vegg, eller
gulv el. omgivelser). Husk: Juryens vurdering avhenger av kvaliteten på innsendte foto av
kunstverkene!
Det er en salgsutstilling og pris skal angis på søknadsskjema, husk å inkludere eventuell
innramming i prisen. (Forsikringssum utelates da kunstner er ansvarlig for forsikring).
Juryavgiften er 450,-

Frist for innsending 01.06.2020
Søknadskjema og betaling via link: https://nfuk.no/soknadsportalen/arsutstilling/
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Les instruksjon i søknadsskjemaet. Vær nøye med å følge veiledning ang. fotografering og angitt
filtype og filstørrelse for opplastning av verkene.
NFUK følger reglene ved profesjonelt arrangerte utstillinger med jury og kurator. Resultatet etter
juryering er at det både er antatte og refuserte. Det er en tanke man må ha i bakhodet når man
søker. I brev til refuserte vil det ikke gis noen forklaring hva som er årsak til avslaget. Alle søkere må
godta juryens avgjørelse.
Innsendte arbeider vurderes av en fagjury. Selv om juryen har bedt om å få verket tilsendt, kan det
være det likevel ikke kommer på vegg. Kurator har siste ord og bestemmer om verket blir vist i
utstillingen.

Datoer:
Juryering av det innsendte materialet skjer i løpet av juni og resultatet bekreftes i løpet av juli 2020.
Årsutstillingen er en salgsutstilling som åpner med vernissasje lørdag 17.oktober. Den er åpen i 3
helger fra 12-16. Det vurderes å ha åpent 1 eller 2 ukedager i tillegg. Det planlegges faglige innslag.
For NFUK som arrangør byr slike store utstillinger på mange oppgaver. Vi inviterer alle søkere til å
bli med i det praktiske arbeidet med utstillingen, det er både lærerikt og en fin måte å bli kjent med
andre på, ta kontakt!

Om Vestfossen Kunstlaboratorium
Vestfossen ligger i Buskerud, mellom Drammen og Kongsberg, med lett tilgang både med bil og tog
ca. 50 minutter fra Oslo. Det går direkte tog fra Oslo Lufthavn, Gardemoen til Vestfossen.
Kunstneren Morten Viskum kjøpte Vestfossen papir- og cellulosefabrikk i 2001. Fabrikken ble anlagt
i 1886, men nedlagt i 1970 og hadde siden stått tom. Vestfossen Kunstlaboratorium holder åpent
halve året med visninger fra vår til høst. Nå har NFUK igjen fått leie Vestfossen Kunstlaboratorium
sine gallerier Kunsthallen og Galleri Star, lokalene ligger i 2. etasje med inngang ved siden av
hovedinngangen og trapp opp. Det er dessverre ingen heis til galleriene. Se mer om galleriet på
Vestfossen Kunstlaboratoriums nettside: https://www.vestfossen.com/no/

For NFUK
Utstillingskomiteen for årsutstillingen 2020
10.02.2020
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