OPEN CALL
Inbjudan att lämna intresseanmälan för att delta i utställningen

Konst åt alla
Korsbygården, Lärbro, 26-31 oktober 2021

Konst åt alla är en folkrörelsesatsning som skapar lokala arrangemang i nya
konsthallar, köper samtida konst och sprider konst i hela landet! Ända sedan 1977 har
Konst åt alla arbetat för hela landets rätt till konst. Konst åt alla är Bygdegårdarnas
Riksförbunds, Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers och Riksföreningen Våra
Gårdars gemensamma verksamhet för människors rätt till konst där människor bor.
Konst åt alla skapar nya platser för utställningar, köper in samtida konst av
yrkesverksamma konstnärer och deponerar konst i tusentals allmänna samlingslokaler.
Konst åt alla finansieras genom ett statligt stöd av Kulturrådet och har som mål att
främja allas möjlighet till en kulturupplevelse oavsett plats, erbjuda möjlighet till
folkbildning, främja konstnärlig förnyelse och även tillgängliggöra konsten för barn och
unga.
Konst åt alla turnerar landet runt och till hösten 2021 är det dags att arrangera en
utställning på Gotland! Utställningen kommer även här blir till ett lokalt arrangemang
med utställning, föreläsningar och pedagogisk verksamhet. Huvudarrangören Bygdegårdarnas Riksförbund med partners kommer att köpa in konst som blir
konstdepositioner i allmänna samlingslokaler över hela Sverige!
Denna Open Call vill ge dig som är yrkesverksam konstnär med anknytning till
Gotland möjlighet att skicka in en intresseanmälan att medverka i utställningen.

Intresseanmälan ska bestå av:
•
•
•
•
•
•

Portfolio som skickas som en (1) pdf, max 5 Mb och innehålla:
CV och presentation av ditt konstnärskap (max 1500 tecken med blanksteg).
Dokumentation av ett antal verk som berättar om ditt konstnärskap. Det kan vara
bilder, filmer, ljudfiler (etc). Verken du visar i portfolion behöver inte vara samma
som eventuellt visas i utställningen.
Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk.
Din e-postadress, telefonnummer, hemsideadress eller annan (instagram,
facebook…)
Berätta om din anknytning till Gotland, i fall den inte är tydlig genom din adress

Sista ansökningsdag är 19 april 2021.
Skicka din ansökan per e-post till: portfolio@gotlandsmuseum.se
Ange “Konst åt alla” som ämne i e-posten. Namnge din pdf efter ditt namn.
Besked lämnas början juni 2021.

Vem kan söka?
Alla yrkesverksamma konstnärer med anknytning till Gotland kan lämna in
intresseanmälan.
Hur går urvalsprocessen till?
Utställningen Konst åt alla har plats för ca 20 deltagande konstnärer. Inkomna
intresseanmälningar granskas efter kriterierna av konstkonsulenten på Gotland
tillsammans med Korsbygården och lämnas vidare till Konst åt alla. Urvalet görs av
Konst åt alla som sedan bjuder in antagna konstnärer.
Vilka verk kommer att ställas ut?
Max tre verk per konstnär kommer att ställas ut. Alla verk ska vara till salu. Verken ska
inte vara äldre än tre år (alltså inte äldre än från år 2018). Alla verk välkomnas, även
videoverk, installationer etc. Inköpssumman på totalt ca 100 000 kr ger dock
begränsningar vilka verk som kommer att köpas. Inköpta verk ska kunna användas till
konstdepositioner i de tre organisationernas respektive medlemsföreningars lokaler.
Deltagande i utställningen ger ingen garanti att verk köpas in av Konst åt alla. All konst
är försäkrat under utställningstiden.
Konstnärerna som slutligen deltar i utställningen kommer att få en
utställningsersättning enligt MU-avtalet.
Utställningen Konst åt alla och kringarrangemang
sker i samarbete mellan Konst åt alla (Bygdegårdarnas Riksförbund,
Riksorganisationen Folkets Hus och Parker och Riksföreningen Våra Gårdar), Gotlands
bygdegårdsdistrikt, Korsbygården i Lärbro, Studieförbund Vuxenskolan och
konstkonsulenten på Gotland.
www.konståtalla.nu / www.facebook.com/konstatalla

För mer info kontakta
Armin Scholler
Konstkonsulent på Gotland
armin.scholler@gotlandsmuseum.se

