Konst-i-.kvadrat, kriterier för bedömning av nya
medlemmar och vid medverkan i utställningar i
Konst-i-Kvadrat.
Text formulerad i kommitté, tillsatt av styrelsen vid digitalt möte 2021-02-17.
Kommittén består av Titti Lindgren, Pia Ljunggren och Klas Wrange.
Denna skrivelse har redigerats om på uppdrag av styrelsen 2022-02-10. Meningen är
att detta ska avhandlas och beslutas vid ordinarie årsmöte 2022.
Syftet med kommitténs arbete är att komma fram till ett beslutsunderlag för att på
föreningens allmänna möte ta ställning till hur inval av nya medlemmar i föreningen
ska ske och vilka kriterier (krav) som ska ställas på utställares verk och även hur en
bedömning ska gå till för att utställningens kvalitativa nivå upprätthålls. KiK är ju en
stor förening där både amatörer och yrkesverksamma kan (och ska) rymmas och det
är inte lätt att ha en samsyn på dessa frågor. Var och en arbetar efter sin egen
utgångspunkt och förmåga.
Styrelsen har befogenhet att genomföra urval av nya medlemmar. Varje ny sökande
kommer att genomgå en bedömning.
Om utställningen genomförs enbart som ”konstrunda” så som år 2021 kommer dessa
kriterier inte kunna tillämpas, i alla fall kan ingen samlad bedömning komma att
genomföras. Dessa år antas inga nya medlemmar i föreningen. I stället kan man vid
dessa tillfällen, mot en mindre avgift, delta som gästutställare, förutsatt att man ställer
ut tillsammans med befintlig/befintliga medlemmar.
Anledning till begränsad numerär i föreningen är att vid en gemensam utställning på
Magasinet finns inte plats för fler än ca 30-35 medlemmar, och att Konst i Kvadrat
som förening ett antal år varit överens om att just denna årliga utställning på
Magasinet ska vara vårt huvudsakliga mål.
Kriterier för verk och hängning vid gemensam utställning:
1. Verk bör helst inte ha visats på tidigare utställning i Konst-i Kvadrats regi.
Undantag kan vara enstaka bilder, föremål etc som visas upp i ett ”nytt konstnärligt
sammanhang”.
2.Verk skall vara framtagna i en konstnärlig process. Inga verk/föremål som masseller serieproduceras får ställas ut. Undantag är numrerade verk av grafisk konst och
liknande samt försäljning av reproducerad verk, tex vykort och posters.
3. Verk skall hålla en godtagbar nivå, vara unikt och ha en gestaltningsidé Vi
välkomnar nytänkande, experimentlusta och/eller ifrågasättande av
samhällsföreteelser. Verk som uppfattas diskriminerande eller nedvärderande får inte
förekomma.
4. Verk ska ställas ut på ett sådant sätt att utställaren hörna/utrymme inte blir
överbelamrat. Extra möbler/podier skall användas sparsamt vid skärmbaserade

platser. Tredimensionella verk ska i huvudsak presenteras på egen golvyta med
passande arrangemang såsom podier, bord etc. V
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