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ANSÖKAN OM UTSTÄLLNING I NEMESHALLEN, MÖLNLYCKE KULTURHUS

Nemeshallen upplåts till yrkesverksamma konstnärer inom samtidskonstområdet.* Den visar
framförallt regionala, men i viss mån även nationella och internationella konstnärer. Sammantaget ska
utställningarna innehålla bredd och variation i uttrycksform och konstnärlig teknik samt ha en
öppenhet mot nyskapande. Konsthallen ska även uppmuntra ungas skapande.
Fyll i eller bifoga följande uppgifter:
Konstnärens namn:

Kontaktuppgifter:

Utställningsidé:

Medlem i konstnärsorganisation:

CV innehållande relevanta studier, tidigare utställningar, deltagande i konstprojekt, var konstnären finns
representerad och stipendier (fyll i eller komplettera med bilaga):

Referensbilder som ger en bild av konstnärens produktion (länk och/eller bilaga):

Viktig information om GDPR:
Sektorn för utbildning och kultur, verksamhetsområde kultur behandlar dina personuppgifter enligt
den nya Dataskyddsförordningen, GDPR. Besök www.harryda.se/personuppgifter för mer
information om hur Härryda kommun hanterar personuppgifter.
 Jag godkänner att Härryda kommun får spara och behandla lämnade
personuppgifter i denna ansökan.
*De kriterier som tillämpas för att kvalificeras som yrkesverksam konstnär finns på sid 3 i denna
ansökningsblankett.
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Stöd till utställaren:
 Kostnadsfri lokal.
 Fri pressinformation och en vernissageannons i lokaltidningen Härryda-Posten.
 Fri produktion och kopiering av affischer. Fri produktion, kopiering och utsändning av
vernissagekort. Affischer och vernissagekort produceras enligt Kultur Härrydas grafiska profil.
 Fri försäkring under tiden konstverket är i konsthallen (ej under transporten till och från
konsthallen).
 Utställningsersättning enligt överenskommelse.

Försäljning:
Försäljning av konstverk kan ske vid utställningar i konsthallen. Kulturverksamheten förmedlar inte
denna kontakt utan köparen tar själv kontakt direkt med konstnären. Kontaktuppgifter till konstnären
ska finnas väl synliga under hela utställningsperioden. Betalning sker direkt till konstnären. Kommunen
tar inte ut någon provision vid försäljning av konst vid utställningarna.

Viktigt att känna till:
 Nemeshallen är obemannad och följer öppettiderna för biblioteket: mån-tors 8-19, fre 8-17,
lör 11-15, sön stängt (ordinarie öppettider, avvikelser kan förekomma).
 Nemeshallen fungerar också som foajé till en samlingssal med scen och 238 publikplatser, vilken
kan ha andra öppettider än biblioteket och innebär mycket rörelse i konsthallen.
 Konstnären svarar själv för sina transportkostnader samt försäkringar till och från konsthallen.
 Konstnären ansvarar för arbetet med hängning/bygge av utställningen i samarbete med
kulturverksamheten. Det finns fasta skenor med trådar och krokar att hänga verken i. Vi
undviker helst att använda spik eller skruv direkt i väggen. Vid behov särskild teknik eller av
särskilda lösningar för utställningsbygget ska detta tas med i ansökan.
 Konstnären väljer själv om hen vill anordna vernissage och ordnar denna med stöd av och i
dialog med kulturverksamheten.
 Det är önskvärt att utställningarna kompletteras med olika typer av evenemang i samarbete
med kulturverksamheten.

Ansökan skickas per post till:
Mölnlycke kulturhus
Att: Soun Corcos
Biblioteksgatan 2
435 30 Mölnlycke
eller via epost till: soun.corcos@harryda.se
Vi lämnar ett skriftligt besked på ansökan, men har tyvärr inte möjlighet att ge personliga omdömen
eller kommentarer till konstnärer som inte antas till utställning. Kulturverksamheten förbehåller sig
rätten att göra urvalet.
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När är man yrkesverksam konstnär?
Inom ramen för Nemeshallens utställningsverksamhet tillämpas följande kriterier för att kvalificeras
som yrkesverksam konstnär.

Alternativ 1:
Konstnär som fullgjort avancerad konstnärlig magisterexamen (4 år) eller konstnärlig masterexamen
(5år). De skolor som godkänns är: Konsthögskolorna i Malmö (f.d. Forum), Stockholm och Umeå,
Akademin Valand (Konsthögskolan Valand och Högskolan för fotografi och film), Konstfack,
Högskolan för Design och Konsthantverk (inkl. Stenebyskolan), Beckmans Designhögskola,
Textilhögskolan i Borås samt jämförbara utländska utbildningar.
Alternativ 2:
Konstnär som på grundnivå fullgjort konstnärlig högskoleexamen (2 år) eller konstnärlig
kandidatexamen (3 år) och uppfyller 2 av nedan 6 meriter inom 5 år före den aktuella
utställningsperioden:
1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal
som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, landsting
eller kommun.
4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium på minimum 20.000 kr från statligt
organ, landsting eller kommun.
5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun
eller museum.
6. Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig
yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan
kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.
Alternativ 3:
Nämnda utbildningar i alternativ 1 och 2 saknas. Konstnär uppfyller 4 av de 6 meriter under alt.2,
inom 5 år före den aktuella utställningsperioden.
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