Sydosten 2018: bildkonst
SYDOSTEN 2018 ägnas åt bildkonst i de tre landskapen i sydost: Blekinge, Småland
och Öland. Till bildkonst räknar vi allt från måleri, grafik, teckning, skulptur och
fotografi till installation, videofilm och ljudkonst. Utöver det är temat fritt.
SYDOSTEN 2018 visas på Kalmar konstmuseum 27 oktober 2018 – 6 januari 2019.
Vem får delta?
Alla konstnärer som bor i de tre landskapen i sydost är välkomna att lämna bidrag som
är högst tre år gamla. Även personer med stark relation till området är välkomna. Det
kan t.ex. vara att man är född, vistas i, eller att ens föräldrar kommer från regionen.
Det kan också handla om att man vistas delar av året i regionen.
Juryn
En extern jury avgör vilka verk som ska delta och hur utställningen ska formas.
Förutsättningen för juryn är att ca 80 verk ska väljas ut. Juryn består av två personer
med hög men olika kompetens på området.
Ansökan
Ansök till Sydosten 2018 mellan 3 september och 3 oktober 2018 genom att skicka
eller lämna ett fotografi av ditt verk (max 4 verk och ansökningar per person)
tillsammans med övrig information. Sista inlämningsdag för ansökan är 3 oktober
2018. Ansökningsblanketten finns att hämta i museets reception eller att ladda ner från
www.kalmarkonstmuseum.se
För varje enskilt verk lämnas en separat ansökningsblankett. Med ansökan ska bild och
beskrivning lämnas. Ansökan tillsammans med bilder och bilagor får vara max A4format och ska placeras i en plastmapp med den sökandes namn på utsidan. Inlämnade
ansökningshandlingar med bilder och bilagor returneras inte såvida inte rätt frankerat
kuvert med returadress medskickas. De sökande som antagits får besked via mail senast
12 oktober 2018.
Bild
Tillsammans med anmälningsblanketten ska högst 2 bilder på varje verk bifogas.
Papperskopian ska inte vara större än A4-format. Det går inte att komplettera ansökan
med bild senare. Alla inlämnade bilder ska märkas med sökandes namn och adress,
samt uppgifter om fotograf. Det är viktigt att Du själv äger rättigheterna till bilden
eftersom bilder av verk som blir uttagna att delta i Sydosten 2018 kan komma att
publiceras och förekomma i press- och marknadsföringsmaterial inför utställningen.
När du fotograferar ett verk till dokumentationen, tänk på att avlägsna eventuell
inglasning. Se också till att ha bra ljusförhållande t.ex. genom att fotografera verket
utomhus, en ljus men mulen dag för att undvika skuggor.
Bilagor
Sökande kan lämna högst två bilagor med ansökningsblanketterna, max A4-format.
Det kan vara en beskrivande text, en katalog eller liknande. Alla bilagor ska vara
märkta med sökandes namn. Det går inte att skicka in bilagor i efterhand. Hela
ansökan måste lämnas in samtidigt i en mapp.
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Anmälningsavgift
Museet tar en anmälningsavgift på 170 kr. Anmälningsavgiften ska vara betald senast
den 3 oktober 2018 till postgirokonto: 66 11 38-8. Ange ”Sydosten 2018” samt Ditt
namn som Ref/OCR. Anmälningsavgiften är till för att täcka administrativa kostnader.
Avgiften återbetalas inte oavsett om Du blir antagen.
Inlämning/hämtning
De sökande vars verk blir utvalda att delta i utställningen ska lämna in sina verk till
Kalmar konstmuseum den 18 till 21 oktober 2018. Transport till och från museet,
samt eventuell transportförsäkring ordnas av sökanden. Museet försäkrar alla verk
under utställningsperioden. Verken ska hämtas av ägaren måndag till onsdag veckan
efter utställningens slut dvs. under vecka 2, 7-9 januari 2019.
Försäljning
För verk som är till försäljning ska pris anges på ansökningsblanketten. Konstmuseet
administrerar försäljningen till en provision av 30 % inklusive moms. Försäljningspriset
som anges på blanketten ska vara inklusive provision.
Skicka eller lämna ansökan in Kalmar konstmuseums reception
”SYDOSTEN 2018”
Kalmar konstmuseum
Stadsparken
392 33 Kalmar
Kom ihåg
Alla bilder och bilagor måste lämnas in märkta med namn och adress tillsammans med
ansökningsblanketterna samlade i en plastmapp, en för varje verk. För att ansökan ska
vara giltig ska anmälningsavgiften vara betald.
3 september 2018, anmälan öppnar
3 oktober 2018, ansökningen ska vara museet till handa och anmälningsavgiften betald
12 oktober 2018, antagna konstnärer tillkännages
18-21 oktober 2018, sista dag för inlämning av antagna verk
27 oktober 2018 – 6 januari 2019, Sydosten 2018 visas på Kalmar konstmuseum
7-9 januari 2019, utställda konstverk hämtas på Kalmar konstmuseum
Frågor och information
Om det är något Du undrar, se i första hand information på
www.kalmarkonstmuseum.se
Du kan också kontakta museet på info@kalmarkonstmuseum.se
eller telefon 0480-42 62 75
Varmt välkommen med Din ansökan!
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