”Bugtens” censureret udstilling i Portalen 2020

Indledning
Kunstforeningen Køge Bugt afholder en censureret udstilling den 19. september til 10.
oktober 2020 med fernisering lørdag den 19. september for antagne værker.
Formålet med denne censurerede udstilling, der er den anden i kunstforeningens mere
end 50årige historie, er at præsentere kunst, der kan blive en art fortælling om, hvilken
kunst og udtryksform, der i øjeblikket har kunstnernes særlige opmærksomhed.
Fortællingen ligger i et samspil mellem den ansøgende kunstner, censorerne der
bedømmer og antager udvalgte værker samt publikum, der som iagttager får en oplevelse
af, hvor og hvad kunsten er i nuet. Kunstforeningen Køge Bugt er formidler af denne
fortælling.
Udstillingen finder sted i Galleri Portalen ved Hundige Station i Greve Kommune.
Beskrivelse af udstilling og vilkår for ansøgning om deltagelse findes alene i nærværende
dokument samt på kunstforeningens hjemmeside www.kunstbugt.dk
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Kontaktperson
Kontaktperson for Kunstforeningen Køge Bugt er Flemming Deichmann, der er medlem af
kunstforeningens bestyrelse og ansvarlig for udstillingens gennemførelse.
E-mail: flemming@fd-arkitekt.dk
Telefon 2092 6699

Kunstværkerne
Der kan indleveres værker i følgende kategorier:
Kat. 1: Maleri
Kat. 2: Grafik
Kat. 3: Tegning
Kat. 4: Skulptur*
Kat. 5: Keramik og glas
Kat. 6: Foto
Kat. 7: Mix**
*Kategorien ”skulptur” er åben for tredimensionelle værker uanset materiale.
**Kategorien ”Mix” åbner mulighed for, at der kan indleveres værker, som mikser blandt to
eller flere af de øvrige kategorier.
Der gælder følgende retningslinjer for kunstværkerne:
o Ingen værker må tidligere have været udstillet på censurerede udstillinger
o Ingen værker må være glasindrammede. Derimod acceptereres plexiglas i
billedrammer og som boksmateriale. Desuden accepteres billeder monteret i
passepartout
o Alle værker til ophængning skal være klargjort hertil og således at værket skjuler
ophænget
o Ingen værker til ophængning må være større end 150 x 150 cm og veje mere end 20
kg. Fritstående værker og værker i egen ”montre” må ikke optage et større gulvareal
end 80 x 80 cm og veje mere end 150 kg
o Alle værker skal på bagsiden være forsynet med kunstnerens navn og værkets titel
o Ansøger skal tilmelde mindst to og højest fire værker i én kategori.
o Ønsker ansøger at deltage i mere end én kategori, kræver det tilmelding inklusive
deltagergebyr i hver kategori
o Forsikring af værkerne afholdes af kunstneren frem til udstillingens start. Under selve
udstillingen er værkerne forsikret af Portalen

Tilmelding
Interesserede kan tilmelde sig ved hjælp af et ansøgerskema, der fås hos:
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Kunstforeningen Køge Bugt v/ Flemming Deichmann flemming@fd-arkitekt.dk
Samtidig med fremsendelse af ansøgerskema skal der indbetales et deltagergebyr på kr.
350 for hver kategori man ønsker at blive antaget til. For unge under 25 år koster det kr.
150 for hver kategori.
I ansøgningsskemaet anmodes om følgende oplysninger for hver tilmelding (kategori):
o Navn, adresse og telefon
o E-mailadresse
o Kategori ansøgningen gælder til
o Antal værker og titlen på samme
o Salgspris på det enkelte værk
o For unge under 25 år oplyses fødselsdato
Ansøgning skal være kontaktpersonen i hænde senest den 14. august 2020 for at
ansøgeren kan komme i betragtning med sin ansøgning.
Samtidig skal deltagergebyret være indsat på foreningens konto:
Kunstforeningen Køge Bugt: Reg.nr. 1551 konto 6560520
Der vil via e-mail blive fremsendt en kvittering for modtagelse af ansøgning og
deltagergebyr.
Første runde
Værker, der ønskes optaget på udstillingen, skal i første omgang og for hver kategori
indsendes som farvefoto i digital udgave som JPEG-fil med en opløsning, der giver et
tilfredsstillende billede i A4-format. For hvert foto af et værk men som en selvstændig note
oplyses følgende:
o Navn på kunstneren, titel og kategori på værket
o Facts om værket for så vidt angår materialer
o Størrelse og eventuelt vægt
Disse fotos i digital udgave skal være foreningens kontaktperson i hænde som
vedhæftede billedfiler senest den 31. august 2020 på adressen:
flemming@fd-arkitekt.dk

Bedømmelse af indsendte værker
Bedømmelse (censurering) af værker sker i to runder ved denne jury:
Billedkunstnerne Pia Fonnesbech, Mette Gitz-Johansen og Geert Daae Funder
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Juryens medlemmer, der alle er medlemmer Billedkunstnernes Forbund, vurderer de
indsendte ansøgninger og dertil hørende værker ud fra de indsendte fotos og oplysninger.
Kriterier ved udvælgelsen er:
At de indsendte værker udviser en selvstændig kunstnerisk holdning
At der er tale om en originalitet i værket
At der ved antagelse af flere værker fra samme ansøger er tale om en klar linje i det
kunstneriske udtryk

1. runde
Juryen udvælger blandt ansøgerne et for Portalens Galleri passende antal værker plus
indtil 20 %. Det vil være kvaliteten i ansøgningerne og de hertil knyttede værker, der er
afgørende for udvælgelsen.
De ansøgere, der går videre til den endelige vurdering, får tilsendt meddelelse om udfaldet
herunder hvilke af deres værker, der fortsat er med. Øvrige ansøgere, som ikke er udvalgt,
får ligeledes tilsendt meddelelse om udfaldet. I begge tilfælde sker meddelelsen via e-mail.

2. runde
De til anden runde antagne værker, der skal til endelig vurdering af juryen, skal afleveres
som originale værker i Portalens Galleri den 9. september 2020 i tidsrummet kl. 14-17 på
følgende adresse:
Galleri Portalen, Ved Hundige Stationsvej, 2670 Greve. Indleveringssted vil blive oplyst
senere.
De udvalgte kunstnere opfordres til at indtænke eventuelt anvendt emballage som egnet til
anvendelse ved nedtagning/afhentning.
Al transport til og fra påhviler ansøgeren.
Ud fra de kriterier der er nævnt ovenfor, antager juryen det endelige antal værker, som
skal indgå i den planlagte udstilling. Der gives meddelelse til alle ansøgere via e-mail.
Fotos indsendt i første runde vil for de endeligt antagende værker eventuelt blive anvendt i
et udstillingskatalog. Ingen fotos fra første runde returneres, men vil forblive
Kunstforeningens ejendom.
Indsendte værker der ikke er blevet antaget skal afhentes i Galleri Portalen, Ved Hundige
Stationsvej, 2670 Greve den 14. september 2020 i tidsrummet kl. 14-16. Er der
vanskeligheder forbundet med afhentning på det oplyste tidspunkt, kan man sende en email til kunstforeningens kontaktperson.
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Udstillingen
Udstillingen har fernisering lørdag den 19. september 2020 kl. 14-17
Udstillingen varer til lørdag den 10. oktober 2020.
Udstillingsdage vil være torsdag/fredag kl. 14-17 og lørdag kl. 13-17.
De værker, der har været antaget til udstillingen og ikke er blevet solgt, kan afhentes af
den kunstneriske ophavsmand eller en stedfortræder for samme med behørig fuldmagt
ved udstillingens afslutning lørdag den 10. oktober 2020 Kl.14-16 i Galleri Portalen.
Desuden er der åbent for afhentning af ikke solgte værker mandag den 12. oktober 2020
kl. 14-16 i Galleri Portalen.
For værker, der sælges på udstillingen, skal der betales et gebyr til kunstforeningen på
25% af værkets salgspris.
For solgte værker afregnes der med kunstneren inden for 2 uger efter udstillingens
afslutning.

På vegne af Kunstforeningen Køge Bugt
Venlig hilsen
Flemming Deichmann

Bilag: Ansøgningskema
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’Bugten’ censureret udstilling 2020
Ansøgningsskema
Navn_______________________________________________________
Adresse____________________________________________________
Telefon ____________________________________________________
E-mail______________________________________________________

Ansøger herved til deltagelse i den censurerede udstilling under kategorien
____________________________________________________________

Med følgende værker (titel, størrelse og pris):
1___________________________________________________________
2___________________________________________________________
3___________________________________________________________
4___________________________________________________________

For unge under 25 år bedes fødselsår oplyst _____________
Undertegnede bekræfter samtidig at have indbetalt gebyr for den valgte kategori

Underskrift og dato
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