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Kjære NFUK- medlemmer
I 2020 fikk vi en del uventede utfordringer. Styremøtet i mars gikk digitalt og ganske tidlig
ble det også klart at Årsutstillingen på Vestfossen måtte avlyses.
Det ga imidlertid en ny mulighet. NFUK hadde i lengre tid ønsket å prøve en digital utstilling,
og derfor valgte vi å gjøre det i år. Til den Digitale biennalen var det omtrent like mange
søkere som til Årsutstillingen, og resultatet viser en bredde i kunstneriske uttrykk. Biennalen
er tilgjengelig på nett til og med 31.desember på:
webutstillingen.no
Tilbakemeldingene fra medlemmer og andre aktører innen kunstfeltet, har vært gode og flere
har tatt til orde for å ha nye nettutstillinger i framtida. NFUK fikk markedsført seg ekstra i år i
Magasinet Kunst, på Listen.no og i en reportasje i KUNZT.
Anledningen var den Digitale biennalen, men også NFUK`s profil og organisasjon ble
vektlagt i annonseringen. Vi håper at det kan bidra til medlemsvekst.
I oktober 2021 har styret bestemt at vi har Årsutstillingen på Vestfossen Kunstlaboratorium.
Da vil vi ha behov for mye innsats fra medlemmer for å få dette til. I 2018 arrangerte NFUK
Årsutstillingen der, og det var suksess
NFUK lyste ut stipend også i år, men det kom ikke inn søknader.
NFUK søkte om å få være med i kunstnernettverket, men fikk dessverre avslag. Samtlige
andre medlemmer der måtte da godkjenne oss hvis vi skulle bli med. Dermed fortsetter vi
som en uavhengig kunstnerorganisasjon inn i det nye året.
Juryering av medlemsopptak er utsatt pga pandemien.
Nå legger vi bak oss et, for mange, krevende år 2020.
Samtidig har flere medlemmer holdt utstillinger også i år, og en del forteller om gode
muligheter for salg av kunst fra gallerier, atelierer og utstillinger.
Vi vil ønske alle våre kreative medlemmer en fin julefeiring
og et godt nytt år 2021.
Takk for engasjement, inspirasjon og omstillingsevne i 2020.
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