Utlysning av Trøndelagsutstillingen 2017
Søknadsfrist fredag 31. mars kl. 15
Hva skjer, Trøndelag? Det er viktigere enn noensinne å vise det rike mangfoldet i det
offentlige rom. Kunstner over 80 år, vi savner stemmen din! Ring hvis du trenger hjelp til
søknaden. Kunstner over 60 år, hva jobber du med nå? Kunstner over 40 år, vi trenger din
fortsatt friske erfaring. Kunstner over 30 år, vis oss hvordan Trøndelag også er. Kunstner
under 30 år, du er jokeren, vårt håp. Jobber du med akvarell, film, folk, foto, garn, glitter,
grafikk? Installasjon, maleri, performance? Tanker, tegning, tekst, trær, steiner? Noe helt
annet? Uansett trenger vi å se din kunstneriske oppmerksomhet. Måter å se på, som John
Berger ville sagt det. Bare slik kan vi sette sammen Trøndelagsutstillingen 2017, så den blir
relevant.
Med hilsen Lena Johansen, Tore Reisch og Beathe C Rønning
Trøndelagsutstillingens jury 2017-18
FAKTA
Trøndelagsutstillingen er en årlig landsdelsutstilling for billedkunst og arrangeres
av Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og administreres av Trøndelag Senter for
Samtidskunst (TSSK). Trøndelagsutstillingen 2017 er den 41. i rekken og blir arrangert som
juryert kollektivutstilling og baseres på fri innsendelse av arbeider av kunstnere med
tilknytning (født, bosatt, studerer) til Trøndelag. Man kan søke med alle typer
kunstuttrykk, med maks. fire verk per søker.
Utstillingen skal fortrinnsvis vise arbeider produsert de siste to årene. Arbeidene skal ikke ha
vært vist i Trondheimsregionen tidligere. Kunstfagstudenter kan søke med verk som har blitt
vist på avgangsutstillingen.
Trøndelagsutstillingen juryeres i to trinn. Førstejuryering skjer på grunnlag av digital
dokumentasjon og andrejuryering med originalarbeider.

TRØNDELAGSUTSTILLINGEN 2017 VISES
•
•

23. september – 15. oktober: Trøndelag senter for samtidskunst
28. oktober – 19. november: Galleriet, Kimen Kulturhus, Stjørdal

TRØNDELAGSUTSTILLINGENS PRISER
Trøndelagsutstillingen deler ut tre priser årlig:
•
•
•

Kritikerprisen: plakett og stipend på kr. 50.000,Debutantprisen: plakett og kr. 10.000,Publikumsprisen: plakett og kr. 5.000,-

UTNEVNELSE AV ÅRETS NTNU-KUNSTNER
Årets NTNU-kunstner utnevnes for sjette gang blant kunstnere som juryen velger til årets
Trøndelagsutstilling. Aktuelle kandidater er alle nåværende og tidligere studenter på
NTNU/KiT.
NTNU-kunstneren mottar et diplom og et stipend på kr. 20.000,-. Utnevnelsen åpner
dessuten for samarbeid mellom NTNU og kunstneren.
Tidligere NTNU-kunstnere er Per Formo, Tore Reisch, Karianne Stensland, Lisa Stålspets,
Linn Halvorsrød og Sabina Jacobsson
SØKNADER
Innsending til førstejuryering skjer via www.trondelagsutstillingen.no i tiden
1. mars kl. 12.00 - 31. mars kl. 15.00.
Vedlegg i posten: Må være poststemplet senest 31. mars
Personlig innlevering av CD/DVD-plate (kun videoarbeid): Senest fredag 31.
mars kl. 15.00. Ellers i åpningstidene til Trøndelag Senter for Samtidskunst.
Med vennlig hilsen
Ellen Sofie Griegel, styreleder TBK
Anita Björklund, produsent TU

KONTAKTINFORMASJON
Adresse: Fjordgata 11, 7010 Trondheim
E-post: trondelagsutstillingen@gmail.com
Telefon: 73 52 49 10

www.trondelagsutstillingen.no

Call for applications – Trøndelagsutstillingen 2017
Trøndelagsutstillingen is a yearly regional exhibition of contemporary art,
organized by Trøndelag Bildende Kunstnere (the artists’ association) and
administrated by Trøndelag Senter for Samtidskunst (Trøndelag Centre for
Contemporary Art). The exhibition was organized for the first time in 1977.
All artists / art students with a connection (born, living, studying) to Trøndelag
(Sør-Trøndelag county and Nord-Trøndelag county) are welcome to apply.
We open for applications 1 March. Deadline Friday 31 March at 15:00.
Application portal and guidelines at www.trondelagsutstillingen.no

