Vårsalong 2020
19 mars - 22 april
Solna Konsthall bjuder in till en jurybedömd vårsalong.
Utställningen är öppen för alla. Välkommen in med din ansökan.

Vill du ställa ut på Vårsalongen 2020?
Solna Konsthall bjuder in till en jurybedömd vårsalong. Utställningen är öppen för alla. För
att få lämna in bidrag till Vårsalongen krävs det att man tagit del av all följande information
kring både anmälan, antagning, uthämtning och viktiga datum. Har du några frågor kan du
maila till konsthall@solnafolketshus.se.
Anmälan
Man anmäler sig till Vårsalongen genom att lämna in verk för jurybedömning. Inlämningen
sker måndag-tisdag 9-10 mars mellan kl 8.00 - 16.30, lunchstängt 12.00 - 13.00 båda
dagarna.
•

Max två verk per person.

•

Inlämningsavgift 100 kr/verk. Betalas kontant eller med kort vid anmälan. Avgifter
återbetalas ej.

•

Alla inlämnade verk ska vara märkta på baksidan med namn, titel och pris. Verken ska
märkas upp hemma innan ni kommer hit.

•

•

Storleken på verken får vara max 50 x 70 cm och gäller både tavlor och skulpturer.
Inga verk får skickas in med postbud utan ska lämnas in av konstnären eller ombud (dock
sker uthämtning endast till konstnären själv).
Målningar som lämnas in måste vara torra, inramade, uppspända på ram eller vara försedda
med passepartout. Rullade dukar tas ej emot.
Konstverken ska ej tidigare ha visats i offentliga sammanhang.

•

Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.

•

Alla konstverk ska vara till salu under Vårsalongen. Solna konsthall tar ej ut någon
provision vid sålda verk.

•
•

•

Solna Konsthall ansvarar inte för verken under utställningstiden. Du som utställare behöver
ha egen försäkring.

•

Du ska kunna närvara på vernissagen den 19 mars om du får verk antagna till Vårsalongen.
Jurybedömning
Alla inlämnade verk blir jurybedömda. Juryn består av konstkunniga personer och
tillsammans väljer de ut vilka verk som ska vara med i Vårsalongen. De utser även en
vinnare och denne presenteras med en motivering på vernissagen. Besked med vilka verk
som blivit antagna skickas via mail den 13 mars till alla som lämnat in bidrag.
Antagna
Grattis till de som fått inlämnade verk antagna till Vårsalongen! Alla som fått ett verk
antaget ska skicka in en presentation på högst en A4. Vi kommer skicka förslag på vad
presentationen ska innehålla. Presentationen ska mailas in mellan den 13-16 mars.
Du ska närvara på vernissagen som äger rum den 19 mars mellan kl 17.00 - 19.00. Verken
ska hämtas efter Vårsalongens slut 23 april mellan kl 8.00 - 16.30 (lunchstängt 12.00 13.00) eller 24 april 8.00-12.00. Icke uthämtade verk tillfaller Solna Konsthall.
Inlämningskvitto samt legitimation måste visas vi hämtning av verk.
Icke antagna
Icke antagna verk måste hämtas 17-18 mars mellan kl 8.00 - 16.30 (lunchstängt 12.00 13.00 båda dagarna). Detta gäller även om man fått med ett av sina inlämnade verk. Vi
förvarar inga icke antagna verk till vårsalongen är slut. Icke uthämtade verk tillfaller Solna
Konsthall. Inlämningskvitto samt legitimation måste visas vi hämtning av verk.

Kalendarium
9 mars
Inlämning av verk mellan kl 8.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30.
10 mars
Inlämning av verk mellan kl 8.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30.
11mars
13 mars

Jurybedömning.
Besked skickas till alla som lämnat in verk.

13-16 mars Inlämning av presentationer.
16 mars
17 mars

Utlämning av icke antagna verk mellan kl 8.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30.
Utlämning av icke antagna verk mellan kl 8.00 - 12.00 och 13.00 - 16.30.

19 mars
22 april

Vernissage av Vårsalong 2020 mellan kl 17.00 - 19.00.
Vårsalongens sista dag.

23 april

Utlämning av verk från Vårsalongen mellan 8.00 - 12.00 och
13.00 - 16.30.
Utlämning av verk från Vårsalongen mellan 8.00 - 12.00.

24 april

Välkomna att delta!

