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Open Call - Anmälningsblankett
Inlämning av ansökan sker senast den 18

mars kl 24.00 till konstmuseet@vasteras.se

•Kontaktuppgifter*
Namn (konstnär/konstnärsduo/konstnärsgrupp):
Kontaktperson för konstnärsduo/konstnärsgrupp:
Adress:
Mailadress:
Telefonnummer:
Hemsida, och/eller annan digital plattform för presentation av ditt konstnärskap:

•CV* (bifogas i separat pdf-format)
•Välj att ansöka med Färdiga konstverk eller Idé - nytt konstverk*:
Jag/vi väljer att ansöka med färdigt/a konstverk: (ange titel, övriga uppgifter i bilagan)

•

Bifoga bilder av max 3 konstverk, max 3 bilder per konstverk
-en diptyk, triptyk eller sammanhängande serie kan räknas som ett verk

•

Information som ska ingå till varje verk/bild av verk:
-titel, årtal, teknik, material, storlek
-text om varje verk och dess relation till utställningens tema, max en halv A4 text
till varje bild.
(bilder av och texter om verken bifogas i pdf-format, samla gärna all
information i en pdf. Om ni inte har ord och bild i samma dokument, tänk på att
döpa bildfilen så att det framgår vilken text som tillhör respektive bildfil.
Om ditt konstverk är rörlig bild, ber vi dig att skicka ett klipp av verket/verken
med USB-minne med vanlig post eller en länk till Vimeo/websida.)
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Jag/vi väljer att ansöka med idé till nytt konstverk: (ange titel, övriga uppgifter i bilagan)
•
•
•

Beskriv din idé i text, max en A4.
Relationen till utställningens tema samt information om teknik, material,
storlek ska ingå.
Bifoga 3 bilder: skisser, inspirationsbilder eller annan bild som visualiserar din
idé.
Bifoga max 3 referensbilder av 3 tidigare verk med titel, årtal, teknik, material,
storlek samt text om verkens relation till utställningens tema, max en halv A4
text till varje bild. Urvalsgruppen kan välja att ett av dessa tidigare verk att
ingå i utställningen, som komplement till det nya verket eller enbart tidigare
verk (om de inte väljer den nya idén).
(bilder av och texter om verken bifogas i pdf-format, samla gärna all
information i en pdf. Om ni inte har ord och bild i samma dokument, tänk på
att döpa bildfilen så att det framgår vilken text som tillhör respektive bildfil.
Om ditt konstverk är rörlig bild, ber vi dig att skicka ett klipp av verket/verket
med USB-minne per vanlig post eller en länk till Vimeo/websida.)

•DATUM & SIGNATUR*
_________________________

Härmed binder jag mig att leverera konstverk enligt inlämnad ansökan och projektets
tidplan. Jag godkänner utlysningskriterier och urvalsprocess och att urvalsgruppens beslut
ej kan överklagas.
Mottagen ansökan bekräftas via e-mail. Om du inte erhåller bekräftelsemail vänligen
kontakta: Jenny Hellberg (jenny.hellberg@vasteras.se) senast den 19 mars kl. 12.

Efter den 19 mars kl. 12 kan inga förfrågningar eller kompletteringar till
ansökan göras.

* obligatoriskt

