Til medlemmer av NFUK

23.04.21

SAK: Invitasjon til Juryert Årsutstilling for NFUK 2021
Sted:Vestfossen Kunstlaboratorium
Påmelding og søknad
NFUK har den glede å invitere alle medlemmer til å søke deltakelse på Årsutstillingen 2021.
Det NFUK ønsker med utstillingen er å vise foreningens bredde og kvalitet i kunstneriske uttrykk og
teknikker med referanser fra klassisk til moderne og til samtidskunst.
Styret tilbyr medlemmer et meget flott utstillingslokale i Utstillingshallen og Galleri Star i Vestfossen
Kunstlaboratorium. 25-års jubileumsutstillingen for NFUK i 2018 var så vellykket i disse lokalene, at vi nå
ønsker å gjenta suksessen.
Juryering
1.juryering vil avholdes digitalt 17.juni 2021. Fagjuryen med 2 eksterne NBK-kunstnere eller tilsvarende og
en NFUK- kunstner vil gjennomgå det innsendte materiale og vurdere kunstnerisk kvalitet. 2.juryering vil
finne sted i utstillingslokalet når kurator kan besiktige kunstverkene. Kunstverk som ikke holder forventet
kunstnerisk kvalitet, kan da bli refusert.
Søknad: Det kan søkes med inntil 3 kunstverk.
2-dimensjonale verk godtas i størrelser fra min. 20x20 cm til maks. 200x200 cm
3-dimensjonale verk godtas med maks høyde på 250 cm. (Obs.: Ingen opphengningsmulighet fra tak!)

Viktige datoer og tidsfrister
Søknadsfrist er søndag 6.juni kl 23:00

Innsending av søknad: Fra 1.mai
Resultat av juryering vil sendes ut innen 1.juli.
Innlevering av antatte verk: 4. og 5.oktober
Vernissasje: lørdag 9. oktober 14:00.
Utstillingsperiode: Lørdag 9. oktober – søndag 24.oktober 2021.
Sted:Vestfossen Kunstlaboratorium, Fabrikkgata 11C, 3320 Vestfossen.
Søknaden sendes i NFUK søkeportal.
- Søker velger NFUK søkeportal med skjema for Årsutstilling Vestfossen 2021
Link: https://nfuk.no/soknadsportalen/arsutstilling/

Les instruksjonen i søknadskjemaet og følg veiledningen nøye
- Fyll inn navn, kontaktinformasjon og nødvendig informasjon om kunstverk.
- Bildefilene merkes med navn, tittel, format, pris og årstall.
- Last opp fil med kunstverk: Filene må være 1-5 megabyte og filtype jpg.
- 650 kr i påmeldingsgebyr. Betaling må være utført før søknad kan sendes inn.
- Etter innsending mottar søker kvittering for sendingen og Jurysekretariatet har fått søknaden.

Vilkår
- Antatte verk kan ikke være eldre enn fra 2018.
- Antatte verk kan ikke ha vært vist i NFUK sammenheng tidligere
- Antatte verk type originale digitaltrykk og foto: Jurysekretariatet utdyper rammer for nummerering og
signering ved behov. Kontakt: karinkeane@gmail.com
- Antatte verk må være klargjort til oppheng/montering på vegg evt. utstilling på gulv.
- Søker er selv ansvarlig for transport og levering/henting av verk til Vestfossen Kunstlaboratorium samt
kostnader forbundet med dette. Det vil i tillegg være en mottaksgruppe som er behjelpelige med å ta imot
verk fra andre steder i landet, samt sende de i retur. Vi oppfordrer også at medlemmer som bor i samme
område går sammen om fellestransport. Nærmere info om dette vil komme senere i antattbrevet. Arbeider
som ikke blir levert innen fristen blir ikke stilt ut.
- Salg mellom kjøper og selger forutsettes gjennomført via NFUK salgskjema og NFUK rutine.
- Antatte verk kan ikke fjernes fra utstillingen før etter endt utstillingsperiode.
- Eksempel på teknikker: Maleri, grafikk, digitalgrafikk, collage, tegning, blandet teknikk, fotografi, skulptur,
installasjon, leire/keramikk, metall, tekstil og tre.
- Antatte verk skal være original. Giclée, reproduksjoner eller brukskunst godtas ikke.
Søknader vil ikke bli behandlet dersom de er ufullstendige eller inneholder uriktig informasjon
Juryen vil dessverre ikke ha mulighet til å begrunne eventuelle avslag.
Søker aksepterer NFUK’S vilkår ved innsending av søknaden
Organisering og praktisk gjennomføring

NFUK er en medlemsdrevet organisasjon. For å planlegge og gjennomføre utstillingen på en god måte, vil
det bli opprettet grupper som har ansvar for ulike deler av denne prosessen. Medlemmer som blir antatt,
vil bli spurt om å bidra med oppgaver før, under og etter utstillingen, f.eks som vakt, med montering eller
forberedelser til vernissasje. Utstillingskomitéen vil her ha et overordnet ansvar.Vi kommer tilbake med
mer info i antattbrevet.

Vi håper denne invitasjonen vil inspirere til deltakelse på årsutstillingen og at flest mulig sender inn
spennende kunstverk til 1.juryering.

Bilder fra 25-års Jubileumsutstillingen for NFUK i 2018.
Vil du se video fra åpningen? Gå inn på denne linken:
https://nb-no.facebook.com/norskforeningforuavhengigekunstnere/videos/1929468267166950/

Link til Vestfossen Kunstlaboratorium:
https://www.vestfossen.com/no/

Med vennlig hilsen
for Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere
Siri Anette Berge Syvaldsen, på vegne av styret og jurysekretariatet
Leder NFUK

