KUNST og LYD
Sydhavsøernes Censurerede Efterårsudstilling (SCE) er en kunstudstilling, hvor alle har mulighed
for at indsende værker og få dem vurderet af professionelle udøvende kunstnere. De censurerede
værker vil blive udstillet i Vandtårnet, Nykøbing F. SCE er en Biennale - fast tilbagevende
begivenhed hvert andet år.
Vi sætter fokus på KUNST og LYD. Dvs. at musikere, lydkunstnere, digtere og forfattere får
mulighed for at udstille sammen med de traditionelle kunstarter: billedkunst, kunsthåndværk og
design.
Nye talenter får mulighed for at vise deres værker inden for kunst og lyd.
Vi forventer, at vi med denne udstilling igen bliver en attraktion for både den lokale befolkning og
endnu et tilbud til de danske og udenlandske turister, der besøger egnen.

Generel information om udstillingen
Tidsplan
Indlevering

Censuringen
Vandtårnet, Hollands Gaard 30,
Nykøbing F.

Personlig indlevering af værker og
TILMELDINGSBLANKET skal ske
på adressen:
Onsdag d. 7. september
Vandtårnet, Hollands Gaard 30,
Kl. 10:00 – 17:00
Nykøbing F

Udstillingsperiode.
Vandtårnet, Hollands Gaard,
4800 Nykøbing F
Fernisering. 17. september
Kl. 11.00-15.00
Udstillingsperiode:
17. september – 28. oktober

Fredag d. 2. september – lørdag d.
3. september, kl. 10.00 – 16.00
Besked udsendes pr. mail:
Torsdag d. 8. september

Prisvindere offentliggøres ved
ferniseringen.

Ikke-antagne værker afhentes
Fredag d. 9. september og
mandag d. 12. september –
kl. 8.00 – 16.00

Antagne værker afhentes:
Mandag d. 31. oktober –
fredag d. 4. november.
Kl. 10.00 – 16.00

Censorer




Steen Møller Rasmussen, Filminstruktør, billedkunstner
Tina Marie Nielsen: Billedkunstner. (Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat)
Henriette C Hansen. Billedkunstner, (Kunstakademiet Kbh.)
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Ansøgning til SCE
Tilmeldingsprocedure
Tilmelding til udstilling sker mod indbetaling af 250,- Dkr. foretages på Netbank, kontonummer:
3219-3219265565. Betalingen kan også ske kontant ved indlevering. Husk at mærke indbetalingen
med SCE-2016, ansøgers navn og adresse.
Sidste tilmelding er senest lørdag d. 3. september 2016. Tilmeldingsblanket og
udstillingsbetingelser kan downloades på www.vandtaarnet.multicentersyd.dk under menuen
”Udstillinger/SCE-2016”.

Tilmelding af værker
Tilmeldingsblanketten udfyldes og afleveres ved indleveringen af værker.
Der kan tilmeldes 1-4 værker på 1 blanket. 1 blanket svarer til 1 indbetaling. Værker i flere dele,
som ønskes antaget som en helhed, skal anmeldes på ét nummer, og der kan kun opgives én
salgspris pr. nummer. Der skal klart redegøres for delenes indbyrdes placering.
Ingen indsendte værker må tidligere have været udstillet på censurerede udstillinger.
Salgspriser for alle indsendte værker skal være anført på tilmeldingsblanketten. Værker, som ikke er
til salg, anføres som ”privateje”.

Værkkategorier
Lyd og nye medier, foto, video, maleri, grafik, skulptur, installation, kunsthåndværk.
Den enkelte ansøger har fuldkommen råderet over sine 4 numre og er derfor selv ansvarlig for at
censurkomiteen kan aflæse de enkelte værker / det samlede projekt retmæssigt. Der gælder kun én
regel i denne sammenhæng: 1 blanket kan maksimalt omfatte 4 enkeltværker i samme kategori.

Indlevering
personlig indlevering af værker og TILMELDINGSBLANKET skal ske på adressen: Vandtårnet,
Hollands Gaard30, - Fredag d. 2. september – lørdag d. 3. september, kl. 10.00 – 16.00.
Værker, der sendes med fragt betalt, modtages i sammen periode.
Digitale medier/værker skal indleveres eller fremsendes på et fysisk medie.
Arbejder, monteret i ramme med glas, kan ikke modtages til censureringen. Plexiglas modtages.
Øskner, der kan beskadige arbejderne, skal fjernes.
Dimensionskrav
Udstillingen finder sted i det gamle vandtårn i Nykøbing F, hvor der ikke forefindes elevator.
Værkerne må derfor ikke overstige dimensionerne: Maleri: 150 x 180 cm; skulptur: Maks. 40 kg og skal kunne bæres på trapper. SCE forbeholder sig retten til at afvise værker, der ikke kan komme
op i vandtårnet. Vi anbefaler, at du besøger Vandtårnet før indsendelse af værker.
Udstillingen afviser





Værker, der tidligere har været vist på censurerede udstillinger.
Værker, der vurderes som særligt farlige ved håndtering og udstilling. Spørgsmål i denne
henseende bedes rettet til espen@multicentersyd.dk
Billedrammer med glas afvises
Værker, der ikke kan passere gennem vandtårnets trappeopgange og døre.
Side 2 af 5

VIDEOVÆRKER
Alle videoværker indleveres i DVD-format. Størrelse: Max ét værk pr. DVD.
Mærk indsendte værker med label fra TILMELDINGSBLANKET: “SCE 2016", navn,
telefonnummer og værkets titel. NB: censureringen forgår anonymt! Navnet bliver kun brugt, hvis
der opstår problemer med f.eks. afspilningen af DVD’en.
VIDEOFORMAT
Alle videoer bedes indsendt i formaterne .wmv, .avi, .mov eller mp4.
LYDVÆRKER
Alle lydværker sendes eller indleveres i formatet MP3.
Antagne lydværker vil blive opfordret til at blive opført i Kunstcaféen under udstillingsperioden.
(Koncert, performance, oplæsning …)

Censurering
Bedømmelsen finder sted 7. september 2016.
Resultatet af censureringen meddeles pr. brev eller mail efter censureringen.

Bedømmelse
De tre voteringsprikker er rød og grøn
Én grøn prik betyder, at værket er gået videres eller antaget.
Én rød prik betyder at værket er udgået.

SCE-prisen
Blandt de deltagende kunstnere udpeger censorerne 3 prisvindere, som modtager henholdsvis 5.000,- kr.,
3.000,- kr. og 2.000,- kr. Præmiesponsor er MultiCenter Syd. Prisvindere offentliggøres ved ferniseringen.

Priserne uddeles af censorerne og MultiCenter Syd.

Forsikring
Forsikring af værker påhviler ansøgeren selv. Udstillingen påtager sig intet ansvar for beskadigelse
på eller bortkomst af de indsendte værker før, under og efter udstillingen. Det anbefales derfor at
man selv at forsikrer sine indsendte værker.

Salg af værker
Ved salg afgiver kunstneren 10% af arbejdets katalogpris til udstillingen.

Regler for gengivelse af værker til katalog og hjemmesider
SCE forbeholder sig ret til at reproducere de antagne værker i årets katalog/ værkomtale på SCEs
hjemmesider samt hos eventuelle samarbejdspartnere.
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Udlevering
Ikke-antagne værker skal afhentes fredag d. 9. og mandag d. 12. september. 1o-16: Vandtårnet,
Hollands Gaard 30, 4800 Nykøbing F. Ikke-antagne værker, der ikke er afhentet efter denne dato,
bliver opmagasineret for ansøgers regning.
Udstillede værker skal afhentes mandag d. 31. oktober – fredag d. 4. november, Kl. 10.00 –
16.00 i Vandtårnet, Hollands Gaard 30, 4800 Nykøbing F. Værker, der ikke er afhentet efter denne
dato, bliver opmagasineret for ansøgers regning.
SCE har fuld råderet over antagne værker i perioden fra indlevering til udlevering. Antagne værker
kan således ikke udleveres i udstillingsperioden.
Det er muligt at fremsende værker som postpakke. Emballagen gemmes ikke. Det er ikke muligt for
SCE at returnere værker (antagne og ikke antagne) som postpakke. Der henvises til fragtfirmaer.

Yderligere oplysninger
Telefoniske og andre henvendelser vedr. censureringen besvares ikke.
Yderligere information i forbindelse med tilmelding, betaling, upload mv. bedes rettet til SCE:
espen@multicentersyd.dk

Med venlig hilsen

Espen Brandt-Møller
Vandtårnet
Mob.: 29 26 30 09
Mail: espen@multicentersyd.dk

Allan Axelsen
MultiCenter Syd
Mob.: 29 26 12 81
Mail: allan@multicentersyd.dk

Eggertsvej 2
4800 Nykøbing F
T: 54 85 11 55

Skole nr.: 369350
Kontor: 3219 - 3219 265565
SKI-nr.: 5790000305186
CVR: 19 08 91 77

W: www.multicentersyd.dk/

Side 4 af 5

TILMELDINGSBLANKET
På blanketten kan kun anmeldes arbejder inden for én gruppe. Kun 4 værker pr. blanket. Sæt kryds i den ønskede
gruppe.

Maleri
Nr.

□ Grafik □ Skulptur □ Kunsthåndværk □ Foto □ Installation □ Nye medier □ Lyd □
Titel

Mål

Pris

1
2
3
4

Censuren

□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□
□□□□□□

Du afhenter selv dine værker (eventuelt via fuldmagt).
Se betingelser for afhentning.

Hvordan er du blevet opmærksom på SCE udstillingen?
□ Annonce, hvor?
□ Andet, hvor?

Navn

Telefon

Gade

Postnr. Bynavn

Dato

Underskrift

E-mail

MÆRKATER TIL AT KLÆBE I ØVERSTE HØJRE HJØRNE PÅ ARBEJDETS BAGSIDE

1
2
3
4

Indsenderens navn

SCE 2016

Indsenderens navn

SCE 2016

Indsenderens navn

SCE2016

Indsenderens navn

SCE 2016
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