
 

SØRLANDSUTSTILLINGEN 2015  
LANDSDELSUTSTILLING FOR AGDER OG TELEMARK  
Invitasjon til innsendelse for juryering på Sørlandsutstillingen 2015.  
Betingelser for:  
DELTAGELSE  
Sørlandsutstillingen er basert på fri innsendelsesrett, d.v.s. at den er åpen for alle som  
bor i Agder og Telemark, eller har nær tilknytning til regionen. Mønstringen er en juryert 
utstilling, med mulighet for juryen til å delkuratere. Verkene/ evt. prosjektbeskrivelse som 
sendes inn må være nye, ikke være eldre enn to år.  
ANTALL VERK  
Hver kunstner kan maksimalt stille med tre verk til juryering.  
FØRSTE JURYERING  
Første juryering foretas ut fra innsendte digitale bilder på CD eller annen dokumentasjon  
på DVD. Vi mottar ikke søknader på e-post. 
Juryen består av tre aktive kunstnere valgt av Billedkunstnerne i Telemark, BiT for to år. 
To av dem kommer utenfra de tre fylkene og 1 representerer Aust-Agder, som 2. ledd i 
prøveordningen, der Bomuldsfabriken Kunsthall blir eneste visningssted høsten 2015. 
Juryeringsgebyr: Det er satt et juryeringsgebyr på 150,- for hver innsender.  
Gebyret dekker både første og andre juryering.  
Juryeringsgebyret innbetales på konto 2610 12 64822 til første juryering,  
senest 23.1.2015.  
FRISTER FOR INNLEVERING / UTLEVERING  
Digitale bilder på CD eller annen dokumentasjon på DVD og søknadsskjema sendes til  
Telemark Kunstnersenter for første juryering i uke 4, innen 23.januar 2015.  
Kunstverk/ prosjekter som godtas til andre juryering leveres etter nærmere gitt anvisning 
medio april, til Kristiansand Kunsthall (tidl. Christianssands Kunstforening) eller Telemark 
Kunstsenter i Skien i de ordinære åpningstider.  
INN- OG UTLEVERINGSSTEDER AV ORIGINALVERK  
Telemark Kunstnersenter, Liegata 8, 3717 Skien, tlf. 936 25 810.  
Kristiansand Kunsthall, 4. etasje i Biblioteket, Rådhusgt. 11, 4662  
Kristiansand, tlf. 38 02 58 53.  
FØRSTE JURYERING  
• Søknadsskjema fylles ut med penn og sendes med prosjektbeskrivelse og/ eller 
dokumentasjon av opptil 3 verk, flere bilder kan leveres der det er nødvendig.  
Husk å oppgi verdi på verket (ene). Forandringer etter påmelding kan ikke foretas.  
• Digital fotodokumentasjon sendes inn på CD. Bildene skal være lagret i jpg- format og  
størrelsen må ikke overskride 1 MB. Bildene vil bli vist med projektor.  
• Til første juryering besitter juryen ordinært datautstyr og video- og DVD-spiller.  
Annet avspillingsutstyr må kunstneren selv frembringe. Video-, lyd- og performance-
arbeider må merkes med tidsangivelse (varighet) og visningsbeskrivelse (projektor, 
monitor, loop, tidspunkt, hyppighet etc.)  
SØRLANDSUTSTILLINGENS REISESTIPEND  
Sørlandsutstillingens Reisestipend på Kr 15 000 utdeles hvert år på åpningen av 
Sørlandsutstillingen til den av deltagerne som viser det (de) mest betydningsfulle 
kunstverket (ene) på landsdelsutstillingen. Juryen for Sørlandsutstillingen fungerer som 
stipendkomité, komiteens avgjørelse begrunnes. Dersom komiteen ikke finner et verk av 
høy nok kvalitet, utdeles det ikke noe reisestipend for gjeldende år.  
Vinneren av Sørlandsutstillingens Reisestipend gis anledning til å ha en markering på 
følgende års Sørlandsutstilling 
 


