Till fotoklubbar i Västsverige

INBJUDAN att medverka med bilder i vårutställning 2020 på Rydals museum

Tema VÄXTKRAFT
Hej!
Under perioden 14/3 – 31/5 (pingstdagen) 2020 skulle vi på Rydals museum gärna vilja anordna en
fotoutställning i vår stora utställningshall Rensen i samarbete med fotoklubbar i västsverige.
Syftet är dels att få fram en utställning som illustrerar hur man med stor uttrycksmässig, teknisk och
konstnärlig variation i det fotografiska mediets form kan närma sig ett givet tema, dels att lyfta fram
och påvisa det engagemang, den kreativitet och den kompetens som finns inom dagens fotoklubbar i
en tid när många talar om ”föreningsdöden” och att fotografi idag bara skulle ha sitt forum i det
outsinliga bildflödet på sociala media. Självklart vill vi också att en utställning skall tjäna som
inspirationskälla för den fotointresserade och kanske motivera en och annan att faktiskt gå med i en
fotoklubb.
Efter en hel del funderande på museet har vi kommit fram till att utställningens tema skall vara
”VÄXTKRAFT”. Ett tema som känns rätt i vårtider och som vi tror och hoppas lämnar utrymme för en
mängd olika bildmässiga tolkningar. Några ytterligare begränsningar eller förutsättningar än själva
temat i sig sätter vi inte. Bilderna kan vara tagna var som helst, hur som helst, när som helst.

Förutsättningar & urval. Kanske litet annorlunda än vad som är vanligt…
Vi har inte tänkt arrangera detta som en traditionell fotosalong där varje deltagande fotograf
inlämnar ett antal färdigutskrivna, monterade bilder, utan för att åstadkomma en enhetlighet i
utställningens form vill vi testa en annan väg där museet använder ett gemensamt utskrifts- och
monteringsmedia för samtliga bilder samt begränsar de fysiska bildernas mått till ett antal på
förhand bestämda storlekar (se nedan).
Svartvitt och färg är lika välkomna. Dock behöver bildmaterialet finnas- och kunna skickas i digital
form som JPG-filer OCH vara i en upplösning/kvalitet som håller för utskrift i något av nedan angivna
format.
Varje fotograf får välja/ange avsett utskriftsformat till något av följande mått:
50 x 70 cm eller 35 x 50 cm eller kvadratiska mått 50 x 50 eller 35 x 35 cm.
OBS bilderna skall skickas in i utskriftsklart format/storlek. Vi kan inte ta på oss att efterbehandla
eller beskära några bilder.
Museet låter skriva ut bilderna på ett halvmatt/sidenmatt papper och montera bilderna på sk ReBoard 10 mm (ett mycket starkt skivmaterial av återvunnen wellpapp, tåligare än tex Kapaskiva).
Bilderna kommer ställas ut oinramade. Bildernas respektive placering i utställningen bestäms av
museet och de kommer inte nödvändigtvis att hängas upp ”klubbvis”. Efter avslutad utställning
tillfaller den utställda bildutskriften respektive fotograf.
Museet förbehåller sig rätten att välja och använda någon eller några av de inskickade bilderna för
utskrift antingen som helhet eller beskurna på vepor eller skivmaterial i ännu större format (som del i
själva utställningsscenografin). Detta kommer dock självklart inte ske annat än med medgivande från
respektive fotograf. Detsamma gäller om vi önskar använda någon eller några av inlämnade bilder i
syfte att marknadsföra utställningen t ex på hemsida eller i sociala media och tryckt annonsering.

Urval
Varje fotoklubb får internt (eller i utbyte med någon annan klubb) utse/välja/rösta fram preliminärt
4 st bilder tagna av klubbens medlemmar som man tycker representerar det givna temat på ett
bra/kreativt sätt. Hur detta urval går till bestämmer ni själva inom respektive klubb.
De utvalda bilderna skickas digitalt till oss på museet senast 31/12 2020
I filnamnet skall framgå fotografens namn samt avsett format för utskrift.
Använd gärna tjänsten Sprend el motsvarande för att skicka bildfilerna.
Adress: rydalsmuseum@mark.se (skriv Växtkraft i ämnesrad)
Till varje bild skall bifogas information om fotografens namn med kontaktuppgifter (tel och epost),
vilken fotoklubb man representerar, när och var bilden är tagen, kort info om vilken utrustning som
användes och mycket gärna en liten berättelse kring omständigheterna när bilden togs.

Helst hade vi såklart inte velat sätta någon begränsning för hur många bilder respektive klubb kan
bidra med, men vi har i nuläget 24 klubbar i kontaktlistan så tyvärr är det nog en praktisk omöjlighet
att samtliga klubbmedlemmar skulle kunna delta med bilder. OM det däremot visar sig att intresset
för att vara delaktiga i denna utställning skulle vara svalare än förväntat och endast ett fåtal klubbar
hör av sig, så kan det naturligtvis öppna upp för möjligheten att ta med fler bilder från varje klubb.
Självklart kommer utställningen också ta med litet kortfattad information om respektive
medverkande fotoklubb (med kontaktuppgifter), så vi tar gärna emot en liten klubbhistorik från var
och en av er klubbar som är intresserade att vara med i detta projekt.

Verkar det intressant?
Då vill vi gärna att er fotoklubb skickar in en intresseanmälan till oss på Rydals museum senast 29/5 i
år (2019) på följande epostadress:

rydalsmuseum@mark.se.

Skriv gärna ”intresseanmälan Växtkraft” i ämnesfältet och ange
tydligt vilken fotoklubb det avser samt vem som är kontaktperson för klubben.
OBS att slutdatum för att skicka in bildmaterial inte är förrän 31/12 -19. I första skedet behöver vi
bara få en uppfattning om hur intresset verkar vara från fotoklubbarnas sida.

Varma vårhälsningar,
Pontus Carlweitz
utställningsintendent, Rydals museum
0320-218302
Välkommen med ev frågor till: pontus.carlweitz@mark.se

Rydals museum är ett kommunalt konst- och arbetslivsmuseum beläget i en f d spinnerifabrik i
samhället Rydal i Marks kommun, ett par mil väster om Borås och nära Kinna. Hemsida:
mark.se/rydalsmuseum

