Välkommen till något nytt för konsten på Österlen…

4 oktober – 2 november
GyllenGården - Smedstorp - Österlens mittpunkt
hÖsterlenSalongen 2014 är en nyinrättad, årligen återkommande, jurybedömd konstsalong arrangerad av
GyllenGården, som är belägen invid Österlens geografiska mittpunkt Smedstorp.
Premiären kommer att äga rum den 4 oktober och pågå till den 2 november 2014.
Österlen är det område i Sverige som har samlat flest verksamma konstnärer. hÖsterlenSalongen syftar till att skapa
ett nytt tillfälle och ny arena för dessa våra konstnärer, att presentera och exponera sig och att behålla och utveckla
Österlen som konstmetropol.
Vår ambition är att hÖsterlenSalongen ska bli till ett intressant evenemang som skapar intresse för besökare både
från när och fjärran.
Vi startar hÖsterlenSalongen 2014 på GyllenGården men tänker oss att framgent kunna expandera och involvera fler
utställningsplatser i närområdet där konstnärlig verksamhet av olika genrer kan finnas lämpliga att exponeras.

Ansökningsinformation
Vem kan söka?
Varje person som är bosatt eller vistas en längre tid av året på Österlen kan söka till hÖsterlenSalongen
2014.
Kostnad?
Anmälningsavgiften är 300 kronor och sätts in på Bg 725-6035 samtidigt som anmälningsblanketten skickas
in. Märk talongen hÖsterlenSalongen och skriv ditt namn och mailadress.
Sista ansökningsdatum?
För att din anmälan ska accepteras måste anmälningsavgiften vara insatt senast den 1
september 2014. Samma datum gäller för insända och märkta fotografier av det du söker med samt för
tillhörande anmälningsblankett. Allt ska vara GyllenGården tillhanda senast den
1 september Märk kuvertet ”hÖsterlenSalongen” och skicka till oss;
GyllenGården, Tjustorp 1230, 273 98 Smedstorp
Vi accepterar inte en ofullständigt ifylld ansökan.
Vad ska du skicka in?
Du ansöker inte med själva föremålen/verken utan med fotografier av dem. Fotografierna ska vara
papperskopior i färg i A4-format, men inte större än verkets originalformat.
Till fotografierna ska du bifoga en komplett ifylld anmälningsblankett med din namnteckning. Observera
att du måste skriva måtten på ditt/dina verk, eftersom det är information som är viktig för juryns arbete.
Inskickade fotografier ska märkas; överst på baksidan av fotografiet skriver du ditt namn, adress och
numret på ditt bidrag (enligt blanketten, bidrag 1, 2, 3 osv).

Hur många arbeten får du söka med?
Du kan söka med max 5 st bidrag. Samtliga verk måste vara till salu.
De arbeten du söker med får högst vara fem år gamla och vi ser helst att dina verk ej varit utställda
tidigare.
Dina uppgifter om pris och antal som är till salu (om verket säljs i upplaga) är bindande och kan inte ändras
i efterhand!
Priset ska inkludera allt som besökaren ser (d.v.s. inklusive ram och liknande) samt
hÖsterlenSalongen provision om 40 %.
Vad händer med dina insända fotografier efter jurybedömningen?
Fotografierna returneras ej till avsändaren. Om ditt/dina bidrag kommer med i
utställningen så trycks ett av dina fotografier i utställningsprogrammet, men bevaras alltså inte. Att du
sänder in dina fotografier och ansökan betyder att du ger GyllenGården ditt tillstånd att publicera
bilden/bilderna i programmet och på GyllenGårdens webbplats utan ersättning (om juryn väljer ditt/dina
verk). Det betyder även att du ger GyllenGården ditt tillstånd att erbjuda fotografiet till pressen för fri
publicering i samband med mediebevakningen av hÖsterlenSalongen.
Juryns arbete
Juryns arbete är att välja ut verk av god kvalité och som kan samverka med varandra i en generös och
lustfylld utställning. Varje verk bedöms anonymt, jurymedlemmarna får inte tillgång till namn på
konstnären vid bedömningen.
Juryn väljer ut 20 konstnärer som deltar i utställningen hÖsterlenSalongen 2014 med högst två verk var.
Besluten kan inte överklagas.
Juryns beslut meddelas via postbrev till de som antagits och därefter via vår hemsida
www.gyllengarden.com
Juryn för hÖsterlenSalongen är sammansatt av personer som på olika sätt har mycket god kompetens och
erfarenhet av konstnärlig verksamhet.
Juryn 2014 består av:
Frank Björklund – konstnär, målare, tecknare, grafiker med en mängd separatutställningar i Sverige, övriga
Europa och USA, Ystad
Peo Nilsson – värderingsman, f.d. gallerist Galleri Max, Ystad
Dennis Dahlqvist - konst och kulturkritiker på SVT Kulturnyheter
Utvalda konstnärer
De utvalda konstnärerna står själv för packning och transport av sitt/sina verk till GyllenGårdens galleri
samt eventuell transportförsäkring, liksom för återtransporten efter utställningens slut.
Vid försäljning av de utställda bidragen tar hÖsterlenSalongen ut en provision om 40 procent.
Försäljningspriset som du anger på ansökningsblanketten ska därför inkludera provisionen. Du får betalt,
med avdrag för försäljningsprovisionen, först sedan köparen/köparna erlagt full betalning.

Vi hälsar dig varmt Välkommen med ansökan och till ett spännande evenemang!
Ann-Mari och Hans Wåhlander
GyllenGården, Tjustorp 1230, 273 98 Smedstorp
www.gyllengarden.com 0414-51355 070-6442375 070-6051555 info@gyllengarden.com

