
Vårsalongen 2019  
pa ̊Galleri Backlund 

För andra gan̊gen anordnas en stor, jurybedömd var̊salong med öppen 
ansökan pa ̊Galleri Backlund, Karl Gustavsgatan 13 i Göteborg. Med start 23 
februari och tre veckor framat̊, fylls var̊a rymliga lokaler av konst.  

Ansökningskriterier  

Vi ser helst att du som söker är yrkesverksam som konstnär, läser en konstnärlig utbildning 
eller har en ambition att ägna dig åt konsten. Samtliga verk måste vara till salu och max tre 
år gamla. Verken bör inte ha ställts ut tidigare. Dessvärre har vi inte möjlighet att visa 
videoverk.  

Hur ansökan går till  

Ansökan görs digitalt via mail till: salong@galleribacklund.se OBS! Ofullständiga ansökningar 
har vi inte möjlighet att hantera.  

I mailet skall finnas med: 
1. För- och efternamn på sökanden, samt personnummer  
2. Telefonnummer till sökanden 
3. Kort beskrivning av sökanden (max 1000 tecken) + CV  

Här i vill vi gärna veta om du är yrkesverksam som konstnär, går en utbildning inom konstens 
fält eller har konsten som sidoverksamhet. Vi vill även veta hur du själv skulle beskriva din 
konst; vad ägnar du dig åt, hur ser du på ditt uttryck och dina motiv/teman? Om du blir 
antagen kan denna text komma att publiceras i en katalog, omarbetad eller i dess befintliga 
form.  

4. Foton av max fyra verk som du vill ska vara med på utställningen. 
Fotografierna ska bifogas som separata filer (minimum 500 kb, max 2 MB) och döpas 
enligt följande modell:  

Konstnärens efternamn, förnamn. Verkets titel. Material. Mått. Pris.  

T.ex Backlund, Lars, Sommarlängtan. Olja på duk, 20x30 cm. 2500 kr (Om det inte går att 
namnge pga för många tecken, skriv då Efternamn, Titel och ev. mått) 

För att juryn ska kunna göra en bra bedömning är det viktigt att fotografierna är skarpa och 
återger verkets färger. Observera att insända foton används i tryckmaterial och sociala 
medier om du blir antagen. Det innebär även att du ger oss rätt att publicera dessa 
bilder utan ersättning, om verken antas.  

Skulpturer får dokumenteras med flera foton per verk.  

 



5. Beskrivning av samtliga verk du ansöker med. I beskrivningen skall ingå: 

I beskrivningen skall ingå: 
1. Titel på verk 
2. Material (t.ex. olja på duk, kolteckning, gips, osv) 
3. Storlek på verket (höjd x bredd) för skulptur: (höjd x bredd x djup)  

4. Kort beskrivning av verket/verken, ca 500 tecken (något om det valda verkets tematik eller 
uttryck) 
Om du blir antagen kan denna text komma att publiceras i en katalog, omarbetad eller i dess 
befintliga form.  

5. Pris på verket ut till kund, inklusive galleriets provision*. Detta går att justera något efter 
antagning.  

6. Information om eventuell ram/montering (färg, storlek, etc) Detta är viktigt för att vi ska kunna 
planera inför upphängning av verket.  

Vid antagning  

Ansökan är bindande. 
Konstnären ombesörjer själv transport av antaget/antagna verk till galleriet samt eventuell 
transportförsäkring. Det går även bra att lämna in verket personligen på galleriet. Konstnären 
bekostar även transporten tillbaka, om verket inte blivit sålt. 
Verk som ska hänga på vägg måste vara försedda med någon form av hänganordning, dvs 
färdiga för att hänga upp på väggen.  

* Galleriet tar vid försäljning ut provision enligt galleriförbundets riktlinjer, dvs 50%.  

Viktiga datum  

1 okt Ansökan öppnar  

11 nov Sista dagen att ansöka  

14 dec De som blir antagna får besked via mail eller telefon  

11–15 feb De antagna verken skickas eller lämnas in till galleriet  

23 feb Utställningen öppnar  

17 mars Utställningen stänger  

29 mars Så snart som möjligt efter utställningens slut vill vi att ej sålda verk hämtas, men allra 
senast 29 mars.  

För mer info: www.galleribacklund.se/salong  

 

Galleri Backlund. Karl Gustavsgatan 13, 411 25 Göteborg. 031-711 23 20 


