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MEDLEMSBREV APRIL!! 
April och påskhelgen närmar sig och vi kommer allt närmare våren. I detta utskick finns 

mycket viktig information om möjligheter för konstnärer att anmäla sig till utställningar 

och en satsning från Moderna museet att inbjuda konstnärer för konstinköp under 2021.  

KFA kommer att genomför vissa utställningsprojekt under 2021 som riktar sig till våra 

medlemmar. Ett av dessa projekt är samarbetet med Göteborgs Maritima center där vi har 

installerat en utställningslokal i Jagaren Småland. Utställningsverksamheten ska starta i 

maj och en inbjudan går nu ut till medlemmar att ansöka om en utställningsperiod på 14 

dagar mellan perioden maj t om sept/okt. 2021. Vidare genomförs en sommarutställning 

på Stenhallen i Borgholm i slutet av augusti och en samlingsvisning på Galleri Riddaren i 

Gamla stan, Stockholm, första veckan i december. 

Medlemmar som betalat hela och del av avgiften är välkomna att delta på utställningarna. 

Detta brev kommer att även finnas på KFAs hemsida och på facebooksidan. 

 

INBJUDAN ATT SÖKA UTSTÄLLNINGSTID PÅ GALLERI JAGAREN, GBG 

MARITIMA CENTER 

Välkommen att söka utställningstid på Galleri Jagaren fr o m 1 april och framåt. Invigning av första 

utställning sker den 8 maj. Planen är att utställningar ska visas i två veckor (inkl. två helger) avslutas 

på torsdag. Utställningsverksamhet pågår hela sommarsäsongen och Maritimans personal står för 

bevakningen. Utställningskostnaden för en 14-dagarperiod är 300 kr per person. Maritimans 

hemsida kommer att utannonsera de bokade utställningarna och KFA lägger även in samma 

information på sin hemsida. Samma information kommer även att finnas på respektive facebook-

sidor. Bilder på lokalen bifogas separat med detta brev. Ingen provision tas av den konst som säljes. 

På jagaren kan man ställa ut (gärna med något marint inslag) bildkonst, skulpturer, foto, 

konsthantverk, keramik m m. Det finns även möjligheter att hänga konst med lina från tak, samt 

andra möjligheter. 

Hemsida: www.maritiman.se     Frågor? Ring eller mejla KFA-kansli. 

http://www.konstnarsalliansen.se/
http://www.maritiman.se/


FÖRSLAG PÅ INKÖP TAS EMOT TILL OCH MED 30 APRIL 

Yrkesverksamma konstnärer, gallerister och utställningsarrangörer kan lämna in egna inköpsförslag från 

och med 15 mars och fram till den 30 april 2021. 

De verk som förvärvas som Svenska förvärv 2021 kommer att ingå i Moderna Museets samling på samma 

sätt som alla andra verk. Vi kommer under året redovisa inköpen och under 2022 presentera urval av dem i 

en utställning på museet. 

LÄMNA INKÖPSFÖRSLAG 

Inköpsförslag lämnas via e-post till svenskaforvarv2021@modernamuseet.se senast den 30 april 

2021. Skriv ”Svenska förvärv 2021” i ämnesraden. 

Förslag från konstnärer, gallerier och andra utställningsarrangörer ska innehålla nedanstående 

information i ett sammanhängande PDF-dokument som bifogas med e-postmeddelandet. Vi tar 

emot förslag på maximalt fem verk per konstnär. Förslagen ska presenteras i ett 

sammanhängande PDF-dokument med samtliga konstverk som föreslås för inköp från 

förslagsställaren. 

Informationen ska vara strukturerad enligt nedanstående: 

• Kontaktuppgifter till den som lämnar förslaget. 

• En kort beskrivning av konstnärskapet (max 1000 tecken). 

• Förslag på max 5 konstverk oberoende av medium, storlek, material och tillkomstår. 

• För varje konstverk ska följande anges: titel, tillkomstår, materialbeskrivning, storlek, 

längd på mediaverk, eventuell upplaga, beskrivning (max 500 tecken) och pris 

exklusive moms (om momspliktig verksamhet). 

• Max tre bilder per verk. 

• Länk till visningskopia av videoverk/ljudverk. 

• Konstnärens CV med information om utbildning, urval av max 5 grupputställningar, 

urval av max 5 separatutställningar, eventuella samlingar konstnären är 

representerad i. 

Övrig information 

Den som erbjuder verk till försäljning ska ha rättigheten att sälja dessa. I de fall ett förslag har en 

annan säljare än förslagsställaren ska detta anges. Inkomna förslag kommer att bedömas av 

Moderna Museets överintendent tillsammans med samlingsansvariga intendenter och chefen för 

Moderna Museet Malmö. Alla inkomna förslag kommer systematiskt att gås igenom. Det kan 

därför komma att dröja innan återkoppling ges. 

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

För att du ska kunna lämna inköpsförslag och få svar från oss behöver vi hantera dina 

personuppgifter (exempelvis namn och e-postadress). Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet 

med dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: Moderna 

Museets integritetspolicy 

mailto:svenskaforvarv2021@modernamuseet.se
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/om-webbplatsen/integritetspolicy/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/om-webbplatsen/integritetspolicy/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/om-museet/om-webbplatsen/integritetspolicy/


ALLMÄN HANDLING 

Inkommande post till Moderna Museet blir allmän handling. Det innebär bland annat att 

allmänheten och massmedia har rätt att begära att få ta del av innehållet. 

MODERNA MUSEETS SAMLING 

Moderna Museet har en av Europas främsta samlingar av modern och samtida konst. Samlingen omfattar 

måleri, skulptur, installationer, film, video, teckning och grafik, av svensk och utländsk konst från hela 

1900-talet fram till idag samt fotografi från 1840-talet och framåt. 

Läs mer om samlingen: Moderna Museets samling 

Läs mer om satsningen: 25 miljoner för inköp av konst 

 

Medlemmar i KFA inbjuds till sommarsalong till Galleri Stenhallen 

(160 m2), Borgholm Öland. Se bilder på facebook 

 

När: 20 aug. – 26 aug. 2021 

Var: Borgholm, Storgatan 9. Tel: 0485-77530. 

galleristenhallen@gmail.com 

Hyreskostnad: 7000 kr. Utställarna delar på denna kostnad. 

Bevakning: Stenhallen står för bevakning och försäljning. 

Kostnad per utställare: ca 500 kr, avgörs efter deltagarlistan 

spikats. 

Sista anmälningsdag: 10 maj 2021. 

Välkommen med din anmälan! Mejla gärna. 

 

KFA Föreningsstämma! 

Kommer att hållas den 25 april kl. 13! 

Välkommen att delta på föreningsstämman som ska hållas i kansliets lokaler 

på Älvsborgsgatan 11 c, Göteborg. 

Mom 2. Klubb, enskild medlem har rätt att till valberedningen nominera valbar 

https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/samlingen/
https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/2020/09/09/25-miljoner-kronor-inkop-av-konst/


kandidat inför ordinarie förbundsstämma, stadgeenliga val. Nomineringen skall 

vara skriftligen och upphör fjorton (14) dagar före stämmans hållande. 

Samlingsutställning på Galleri Riddaren, Gamla stan, Stockholm 

Mellan perioden 3 – 10 december 2021 kommer Konstnärsalliansen inbjuda medlemmar att ställa ut 

på Galleri Riddaren i Stockholm. Utställarna kommer att få dela på hyreskostnaden om 7.600 kr. 

Inbjudan till detta kommer att göras i september 2021. www.galleririddaren.se 

24 mars 2021 / Kristianstads konsthall, Nyheter, Regionmuseet Kristianstad 

Det kommer att bli spännande att gå på toaletten i 
framtiden… 

Regionmuseet Skåne söker konstnärer för konstnärligt 
gestaltningsuppdrag på två offentliga toaletter på Regionmuseet 
Kristianstad. Gestaltningen är en del av Kreativa Europa 
projektet Accessible Art for All. 
Beskrivning 

Två uppdrag med konstnärlig gestaltning med platsspecifika 
konstverk på offentliga toaletter. Varje uppdrag består av en 
handikapp/tillgänglighetsanpassad toalett med en mindre 
toalett intill. 

Toaletterna finns på Regionmuseet Kristianstad och 
Kulturkvarteret Kristianstad. 

• Konstnärerna som söks ska arbeta med samtidskonst 
eller urban konst. 

• Temat är att motverka all mobbning och 
diskriminering, men främst av de med 
funktionsvariationer. 

• Vi eftersträvar att ge de funktionella toaletterna ett 
mer eget uttryck utan att funktionen eller respekten 
för de som brukar dem minskas. 

• Konstgestaltningarna ska vara installerade på 
toaletterna senast sista veckan i september 2021. 

Toaletterna har idag vitt kakel eller vitmålade väggar med 
inredning i vitt sanitetsporslin. 

http://www.galleririddaren.se/
https://regionmuseet.se/category/kristianstads-konsthall/
https://regionmuseet.se/category/nyheter/
https://regionmuseet.se/category/regionmuseet-kristianstad/


Storleken handikapptoalett: ca 4,8 m2 (220×220 cm) med 
takhöjd 250 cm. 

Storlek mindre toalett: ca 2,1 m2 (220×95 cm) med takhöjd 250 
cm. 

Behörighet (kvalificeringskrav) 

Sökande ska 

• vara professionellt yrkesverksam konstnär. 
• ha konstnärlig högskoleutbildning på minst tre år 

eller motsvarande erfarenhet. 
• vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via 

företag med F-skatt. 
Beräknat arvode och budget 

Två konstnärer/konstnärsgrupper erhåller uppdrag mot ett 
konstnärsarvode om 40 000 kr vardera inkl. skissarvode. 

Konstgestaltningen ska utförs i beständigt material. Befintliga 
kakel samt inredning ska inte bytas ut. Produktionsbudget är 
satt på totalt 80 000 kr per toalett. Boende och resa inför 
genomförande står uppdragsgivaren separat för. 

Ansökan 

Ansökan med arbetsprover skickas in digitalt i PDF-format 
innehållande, person- och kontaktuppgifter, CV, en 
kort konceptidé samt några exempel från din tidigare 
produktion. Vi vill ha allt samlat i ett enhetligt pdf-
dokument (max 5 MB) eller länk till webbsida till: 
konsthallen@regionmuseet.se senast 25 april 2021 
Kontaktperson för frågor 

Marika Reuterswärd, chef Kristianstads 
konsthall marika.reutersward@regionmuseet.se 
Jury och val av konstnär 

Jury förbehåller sig rätten att fritt välja konstnär för det 
utannonserade uppdraget.  

mailto:Konsthallen@regionmuseet.se
mailto:marika.reutersward@regionmuseet.se


I juryn ingår representanter för Regionmuseet Skåne, 
Kristianstads konsthall, Kristianstads Kulturkvarter samt 
målgruppen. 

Juryn kommer att titta på 

• Konstnärligt uttryck 
• Originalitet och konstnärlig integritet 
• Samspel med platsens karaktär, miljö, arkitektur, 

vision och funktion 
• Materialval och tekniska lösningar 
• Praktisk och ekonomisk genomförbarhet 

AAA Accessible Art for All 

 

Läs mer om projektet AAA Accessible Art for All. 
 
 

Museer, Konsthallar, några exempel på fri entré för 

medlemmar! 
 Liljevalchs konsthall Stockholm fri entré för medlemmar. Grenen Konstmuseum, Skagen, fri entré 

Färgfabriken i Stockholm och i Östersund Erhåller medlemmar fri entré. Carl Larsson Gården, 

Sundborn, medlemmar betalar 50 kr entré, ord.avgift 145 kr, Nationalmuseum Stockholm gäller 

reducerad entré, Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn Tjörn, vi betalar halv entré mot uppvisande av 

medlemskort. Prins Eugén Walemarsudde Stockholm, medlem betalar reducerad 140 kr/entré 

Göteborgs konstmuseum och konsthall, Götaplatsen, fri entré Nationalmuseum Stockholm, 

reducerad entré med 20 kr till samlingarna. Vid specialutställningar gäller reducerad entréavgift. 

Aguélimuseet, Norra Esplanaden, Sala. Fri entré Östergötlands länsmuseum, Raoul Wallenbergs plats, 

Linköping, fri entré Kulturhuset i Stockholm, Sergels torg, fri entré. Kristinehamns konstmuseum fri 

entréavgift Reducerad 

 

GLAD PÅSK TILLÖNSKAS ALLA MEDLEMMAR OCH 

STÖDMEDLEMMAR!! 

https://regionmuseet.se/projekt/aaa-accessible-art-for-all/

