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Taxidermi, offset printing by 章 Zhang Ju

Next Century Exhibition tour 2020 är namnet på den utställningsturné som
planeras inom ramen för Next Century-projektet som 8 av Västsveriges
konstgrafiska verkstäder deltar i, med Grafik i Väst som koordinator.
Nu vill vi uppmana konstnärerna i dessa verkstäder att lämna in förslag på egna
grafiska verk som kan utgöra vårt bidrag i ett spännande möte mellan
bildmakare i två världsdelar.
Den svenska delen av utställningarna kureras av Marie Isaksson och Björn
Therkelson. De behöver förstås ett intressant och bra material att arbeta med
och det är vi övertygade om att ni kan göra tillgängligt.

Förslagen lämnas som digitala foton. För att skicka förslagen,
•

gå in på wetransfer.com och ange adressen nextcentury@bildande.se

•

innan 11e jan.

•

Ange pappersformat, pris, teknik, titel och konstnär.

Vid eventuell försäljning får konstnären 60% av priset.
Konsten kommer att hållas försäkrad av Next Century.
Den 17e januari meddelar Marie och Björn vilka blad de vill använda. De bladen
måste sedan vara på Ålgården senast d.1e februari eller på Grafik i Väst senast
d.30e januari.
Alla blad kommer inte att kunna visas på varje ställe.Vi räknar med att
konstnärer på varje ort vill medverka till hängningen.
Ett superdokument kommer att följa utställningen på turnén. I det kommer
varje verks enskilda öde att kunna avläsas. (Om och var det visats, sålts
etc.)
Sålda verk levereras först hösten 2020

Välkommen med ditt förslag
Marie Isaksson och Björn Therkelson

Next Century Exhibition Tour 2020 is the name of the exhibition tour planned
within the framework of the Next Century project. Eight of West Sweden's art
graphic workshops participate, with Grafik I Väst as coordinator.

Now we would like to invite the artists in these workshops to submit proposals
for their own graphic works that can make our contribution to an exciting
meeting between image makers in two continents.

The Swedish part of the exhibitions is curated by Marie Isaksson and Björn
Therkelson. They obviously need an interesting and good material to work with
and we are convinced that you can make it available.

Proposals are digitally submitted. To submit them,
go to wetransfer.com and enter the address nextcentury@bildande.se
before Jan 11th
Specify the paper size, price, technology, title and artist.

In case of sale, the artist receives 60% of the price.

The art will be insured by Next Century.

On January 17, Marie and Björn announce which sheets they want to use.
Those art works must then be on Ålgården no later than 1st February or on
Grafik I Väst no later than 30th January.

Not all submissions will be displayed in every place. We expect artists in every
location to contribute to the hanging.
A super document will accompany the exhibition on the tour. In it, the individual
fate of each piece of artwork will be readable. (If and where it was shown, sold
etc.)

Sold works will not be delivered until autumn 2020

Your suggestion is very welcome
Marie Isaksson and Björn Therkelson

För att komma åt medlemssidan på föreningens hemsida:
Användare: grafikiväst, Lösen: givinfonu

Galleriet har stängt måndag och tisdag
Styrelsen:
Ordf: Björn Therkelson 0702-809698 b.therkelson@bildande.se
Kassör: Klas Reinholdson 072-729 51 50 klas.reinholdson@gmail.com
Marjut Börjesson 0702 - 91 21 93 marjutborjesson@hotmail.com
Erja Tienvieri 073-9312100 erjatienvieri@gmail.com
Jacqueline Nowicka 0707-26 49 07 zaki.43@hotmail.com
Övriga:
Hantlangare Göran Boardy 070 - 656 1489 goran@boardy.se
Kommunikatör Nina Bondeson 0709 - 53 49 18 nina@ninabondeson.se
Kontaktperson utställningsgruppen:
Annika van Belkom 0706 43 62 36 belkom@telia.com

	
  

