SÖRMLANDSSALONGEN 2019
äger rum i Eskilstuna på Eskilstuna Konstmuseum
2 februari – 31 mars

Sörmlandssalongen 2019 arrangeras av Eskilstuna Konstförening.
Salongen som är den 55: e i ordningen kommer att väljas ut av en jury bestående av tre personer – en
representant för arrangören och två konstnärer/konstvetare.
Salongen står öppen för alla sörmländska konstnärer. Som sörmländsk konstnär räknas den som nu
är fast bosatt och verksam inom landskapet Södermanland (alltså även inom de delar som ligger i
Stockholms län). Från landskapet Södermanland undantas dock Stockholms kommun, Nacka och
Huddinge kommuner.
Behöver konstnärens egenskap av sörmlänning särskild motivering, ska den göras på anmälningsblanketten.
Salongen avser alla konstnärliga tekniker. Juryn äger rätt att även välja ut arbeten i annan teknik än
traditionellt förekommande. Konstverken får inte tidigare ha varit utställda på Sörmlandssalongen och
får ej vara äldre än 3 år samt ska vara till salu. För grafik och foto ska antalet exemplar till försäljning
anges.
Varje deltagare ska lämna in ett bildunderlag på 3 – 5 verk för bedömning. Undantag är större
installationer, för vilka det är tillåtet att lämna in 1 – 5 verk. Bilderna ska vara samlade på CD, DVD eller USB-minne som ska märkas med konstnärens namn och adress. Anmälningsblankett och bildunderlag skickas till nedanstående adress.
Anmälningsavgiften 200 kronor sätts samtidigt in på Marginalen Bank, konto 9235 2125138 (ange
”Sörmlandssalongen 2019”).
Insända anmälningar och bildunderlag på CD, DVD eller USB-minne samt anmälningsavgift ska vara arrangören tillhanda senast 1 oktober 2018.
Endast konstnärer som fått minst tre verk antagna får delta i salongen. Om minst en större installation
blir antagen får den delta i salongen. Antagna konstnärer får besked via deras anmälda e-post.
Antagna konstverk ska vid inlämnandet ha uppgifter om konstnärens namn och konstverkets titel.
Samma uppgifter som angetts på anmälningsblanketten.
Antagna konstverk ska vara arrangören tillhanda den 8 – 10 januari 2019.
Samtliga inlämnade konstverk ska vara monterade och fullständigt iordningställda för hängning. Alla
konstverk ska vara signerade.
Till utställningen antagna konstverk får inte av någon anledning tas bort från utställningslokalen innan
utställningen stängts.
Katalog kommer att tryckas och ta upp respektive utställares namn, adress och födelseår samt konstverkens titlar, teknik och pris. Det är därför angeläget att ange dessa uppgifter på anmälningsblanketten.
Vid försäljning tar konstföreningen ut en provision på 25 % av bruttoförsäljningspriset – katalogpriset.
För att arrangören ska kunna göra utbetalning till konstnären för försålda verk måste efterfrågade kontouppgifter anges på anmälningsblanketten.
Fraktkostnader och försäkring under transport till och från utställningslokalen betalas av konstnären.
Konstverk som skickas till arrangören ska insändas med betald frakt.

Utställda konstverk allriskförsäkras till angivet försäljningspris av arrangören, under den tid de förvaras
inom utställningslokalen.
Sköra alster framställda av t.ex. gips, glas, keramik eller papper inlämnas på egen risk, försäkras ej.
När konstnären har skickat in undertecknad anmälningsblankett och bildunderlag, ger konstnären
också sitt tillstånd att konstföreningen får publicera dessa bilder i egna trycksaker, i massmedia samt
sociala medier utan ersättning.
Konstnären får bifoga CV till det insända bildunderlaget. Texten kommer att finnas tillgänglig för utställningsbesökare i en särskild samlingspärm placerad i utställningslokalen.
Konstnären får lämna en förklarande text till sina verk. Texten skall rymmas på ett A5 ark med textstorleken 14 punkter. Texten kommer att placeras i anslutning till konstverken.
Vidare upplysningar lämnas av konstföreningen genom:

Sven Janeheden
ordförande
sven.janeheden38@gmail.com

Lars Gihl
kassör
lars.gihl@telia.com

Eskilstuna Konstförening,
Verkstadsgatan 5,
633 42 Eskilstuna.
Epost: eskilstunakonstforening@telia.com
(även info@eskilstunakonstforening.se fungerar)
Bank: Marginalen Bank, konto 9235 2125138 (ange ”Sörmlandssalongen 2019”).

