































Medlemsbrev 01/2020
07.04.20

Kjære NFUK-kollegaer
Styret for NFUK ønsker å sende et ekstra medlemsbrev i år.
Det er en spesiell tid vi er inne i. Store deler av kulturlivet og samfunnet er stengt ned
som følge av tiltakene for å forhindre smittespredning av Covid-19.
Årsmøtet 16.mars ble derfor avlyst og erstattet av en digital løsning i år.
1) På styremøtet 30.mars ble det i samarbeid med jurysekretariatet vedtatt at Årsutstillingen
på Vestfossen dessverre også må utsettes til oktober 2021.
Vi er nå i gang med å utforme en digital utstilling som vil erstatte Årsutstillingen 2020.
Denne løsningen vil innebære noen endringer. Det vil bli en Biennale hvor vi ønsker å
presentere mangfoldet i NFUK. Hvert medlem får søke med inntil 3 arbeider og kan påregne å få
med ett arbeide. Dette med den forutsetning at juryen finner at det innsendte materialet er av en
slik kvalitet at det fortjener publisering. Juryen kan velge ut flere enn ett arbeide av samme
kunstner. All juryering vil foregå basert på det digitale oversendte medlemsmateriale. Derfor må
arbeidene ha både høy kunstnerisk og digital kvalitet. Det er viktig å avfotografere kunsten med
profesjonelt utstyr.
Det vil bli utdelt mulighet for medalje (gull, sølv og bronse) med diplom i hver kategori, basert på
de beste arbeidene.
Disse bildene vil bli vist på en sentral plass i nettutstillingen
Kategoriene vil være:
Maleri akryl/olje, akvarell, grafikk, foto, digital bearbeiding, tegning, skulptur og diverse med video
og installasjon.
Det vil ikke bli utdelt medalje hvis juryen ikke finner at gjeldene kategori holder nødvendig godt
kunstnerisk mål.

Nærmere informasjon om Biennalen vil bli lagt ut på NFUK` s nettside i begynnelsen av mai.
Det er samme søknadsfrist: 01.06.2020 innen kl 23:00.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å søke og til å bidra til en kreativ
omstilling i dette spesielle året.

2) Det har kommet henvendelser fra medlemmer i forhold til søknad om kompensasjon
pga koronatiltakene som selvstendig næringsdrivende eller frilansere.
Jeg henviser da til NAV sine hjemmesider da det er stadige oppdateringer omkring dette.
https://www.nav.no/person/koronaveiviser/
3) Vi vil til slutt informere om at årsmøteprotokollen nå ligger ute på nettsiden vår

Styret og Jurysekretariatet i NFUK ønsker alle medlemmer
en god påske og en kreativ vår
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