Inbjudan till 2019 års höstsalong i Värmlands Museum
För 100 år sedan, den 2 mars 1919, bildades Värmländska konstnärsförbundet.
Målet var ”att stödja och främja den värmländska konsten och dess utövare och därför skulle
årligen anordnas en samlingsutställning i residensstaden”, som initiativtagaren Wenzel
Björkhagen skrev i Karlstads-Tidningen efter sammanträdet – han var själv både konstnär och
journalist.
Redan samma höst anordnades den första utställningen. De första åren hölls utställningarna i
Rådhussalen i Karlstad, men när nybyggda Värmlands Museum öppnades 1929 var det
konstnärsförbundet som bjöds in till invigningsutställning. Ett varaktigt samarbete hade
därmed inletts.
Nu kunde också konstpubliken teckna sig för passivt medlemskap. Till följd av detta
ombildades konstnärsförbundet 1936 till en allmän konstförening, Värmlands
Konstförening. Inom föreningen inrättades en konstnärssektion med egen styrelse. Varje år
sedan dess är det konstföreningen som bjudit in till höstsalong.
Nära 50 år senare, 1984, gjorde sig konstnärerna åter självständiga under namnet Värmlands
Konstnärsförbund.
Det nära samarbetet består som bekant ändå, och manifesterar sig i 2019 års hela sju veckor
långa höstsalong i Värmlands Museum, från 12 oktober till 1 december, vilken även blir
konstnärsförbundets jubileumsutställning!
Till höstsalongen inbjuds därför samtliga medlemmar i Värmlands
konstnärsförbund att medverka, utan jurybedömning. Hur många verk –
ett, två eller tre – som var och en kan lämna in och visa beror på hur stort
intresset är. Som vanligt gäller att alla verk ska vara till salu, att de ska
vara högst två år gamla och inte större än 1,5 x 1,5 meter.
Tanken är att själva salongen ska kompletteras med historiska tillbakablickar i olika former,
t.ex. en utställning av alla de självporträtt som konstnärer bjudits in att teckna till Värmlands
Konstförenings medlemmar inför varje höstsalong; Thor Fagerkvist var först år 1941.
Originalen är deponerade i Värmlands Museum.

Många både tidigare och nuvarande medlemmar i förbundet lär f.ö. också förekomma i den
nya konstbasutställning som hängs lagom till återöppnandet av hela det renoverade museet
kommande sommar.
För att både vi i föreningarna och museets personal ska kunna planera
jubileumsutställningen behöver vi ett tidigt besked om intresset för att
medverka i höstsalongen. SENAST DEN 1 MARS vill vi ha din
intresseanmälan; senare anmälningar kommer inte att beaktas.
Du behöver alltså bara ange ditt eget namn, inte namnen på tänkbara verk.
Du bör dock – med tanke på hur utrymmet ska disponeras – berätta om du
planerar medverka med vägghängd konst, skulpturer, videokonst eller
installationer.
Du kan anmäla dig antingen i ett mejl till info@varmlandskonstforening.se eller per vanlig
post på nedanstående kupong, som skickas till Värmlands Konstförening, c/o Bonnevier,
Muskotvägen 8, 653 51 Karlstad.

Varmt välkommen att medverka!
Styrelserna för Värmlands Konstförening och Värmlands konstnärsförbund

…………………………………………………………………………………………………...

Ja, jag vill medverka i höstsalongen 2019 i Värmlands Museum

Namn:……………………………………………………………………………………………

Postadress:……………………………………………………………………………………….

E-postadress:…………………………………………………………………………………….

Telefon:………………………………………………………………………………………….

Konstuttryck:……………………………………………………………………………………

