Retningslinjer for juryen til Kunst rett vest 2020
Formål med Kunst rett vest
•
•

Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle kunstlivet i regionen
Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom felles
markedsføring av arrangementet

Med Kunst rett vest ønsker Vestregionen å skape en tradisjon for kunstnere og
publikum i regionen.
1. Faglig kvalitet
Kunst rett vest oppfordrer utøvende/profesjonelle kunstnere om å søke.
Kunst rett vest ønsker å vise visuell kunst av høy kunstnerisk kvalitet.
Juryen vurderer faglig kvalitet i de innsendte verk.
Med blikk på helheten av fellesutstillingen velges ett verk fra hver antatte kunstner.
Juryen vurderer også kunstnerens bakgrunn, utdannelse og kunstnerisk aktivitet,
med henblikk på å kvalitetssikre deltagerne i forhold til atelierbesøk.
Opplastet CV (evt. hjemmeside i tillegg)
Medlemskap i kunstnerorganisasjoner er ikke et krav for å delta i Kunst rett vest.
Søkeren bør ha kunstfaglig utdannelse (tilsvarende minimum en 3 årig Bachelor-grad).
Søkere som ikke har dette kan likevel bli vurdert ut i fra CV og billedmateriell av deres
arbeider.
2. Mangfold i uttrykk og teknikker
Ulike teknikker og uttrykk er velkomne. Kunst rett vest ønsker å vise en bredden av hva
som produseres innen billedkunst og kunsthåndverk i regionen.
3. Egnet visningssted og motivasjon til å ta i mot publikum
Søkere må bo og/eller ha sitt virke/atelier/verksted i Vestregionen. Søker med annen
tilhørighet til regionen kan vurderes.
Visningsstedet må være i Vestregionen. Normalt er det kunstnerens atelier eller
verksted, men andre visningssteder kan benyttes.
Kunstnere som tilrettelegger, engasjerer eller på annet vis ønsker å gi publikum en
opplevelse litt utenom det vanlige kan prioriteres.
Visningssted er kunstnerens ansvar og skal være avklart ved søknadsfrist. Kunst rett
vest kan håndtere noe endringer/tilpasninger etter søknadsfrist.
(Dokumenteres i eget felt i søknaden.)

4. Geografisk spredning
Det er et ønske om geografisk spredning med deltagelse fra hele regionen. Søkere fra
kommuner med få søkere bør prioriteres, fremfor tilsvarende søker fra kommune med
mange søkere.
Omfang
Det er et mål at det juryeres inn minimum hundre deltagere. De siste år har antatte
ligget på ca 120.
Annet:
Juryen har taushetsplikt.
Jurymedlem melder selv fra ved inhabilitet og fratrer.
Verket må ikke være eldre enn fra 2017. Verket må ikke tidligere ha vært benyttet i
Kunst rett vests fellesutstilling. Det er ønskelig at verk er til salgs, men dette er ikke et
krav.

