Behmbrogatan 5
611 34 NYKÖPING

PROJEKT 10x10

GRAFIK i internationellt miniformat
KKV Sörmland inbjuder dig som är medlem i föreningen att delta i Projektet 10x10. Projektet är ett led
att marknadsföra KKV Sörmland och dess medlemmar.
Projektet har som mål att varje medlem skall trycka ett grafiskt blad i en upplaga som du själv
bestämmer. Syftet är att ett blad i respektive upplaga skall ingå i en utbytes/vandringsutställning med
andra KKV verkstäder samt att ett blad skall skänkas till KKV Sörmland för att ingå som vinst i ett årligt
återkommande Grafiklotteri. Närmast i tiden är ett utbyte med KKV Nordvästra Skåne.
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DET GRAFISKA BLADET
Tema: Temat är valfritt. Du väljer själv det motiv som du känner dig bekväm med.
Storlek: Det grafiska bladet skall tryckas i det internationella måttet för minigrafik, där 10 x 10 cm är måttet på den tryckta
bilden.
Tryckmetod: Den grafiska tryckmetoden är valfri.
Upplaga: Upplagans är valfritt – dock minst fem exemplar. Ett blad ingår i utbytes/vandringsutställningen och ett blad tillfaller
KKV Sörmland, enligt ovan. De blad som du trycker därutöver disponeras av dig för försäljning etcetera.
Inlämningsdatum: De tryckta bladen som skall ingå i utbytesutställningen med KKV Nordöstra Skåne samt till KKV Sörmlands
lotteri skall vara KKV Sörmland tillhanda senast den måndagen den 16 oktober 2017,
Behmbrogatan 5 611 34 NYKÖPING. Bladen skall vara signerade enligt gängse praxis med bladets nummer, upplagans storlek,
tryckteknik, eventuell titel samt din signatur eller namnteckning.
Övrigt: Det blad som ingår i utställningen skall monteras på vit passepartout, storlek A4. Alternativt kan papperet som det är
tryckt på vara i storleken A4. KKV Sörmland kommer att till utställningen att sammanställa en utställningsposter, en
utställningskatalog med tillhörande presentation av medverkande grafiker samt underlag för en utställningslista.
Det grafiska bladet till KKV Sörmland behöver inte monteras. Bladet ingår i KKV Sörmlands Grafiklotteri och vinnaren får själv
ombesörja montering och inramningen av det grafiska bladet.
Avgifter och kostnader: En anmälningsavgift av 50 SEK per utställningstillfälle uttas av KKV Sörmland. Denna avgift tillfaller KKV
Sörmlands drift- och verksamhetsbudget.
Specifika projektkostnader fördelas mellan deltagande medlemmar och betalas i efterhand. Detta är kostnader för tryckning av
poster och utställningskatalog, eventuella utgifter för galleri (hyreskostnader etcetera), porto, fraktkostnader mm som uppstår.
Samtliga kostnader är självkostnader. Betalningen sker till KKV Sörmlands plusgiro nr 20865-2.
KKV Sörmland administrerar och tar fram utställningskatalog och poster samt ombesörjer transport och frakt till och från
galleri/utställningshall för de grafiska blad som ingår i utbytes/vandringsutställningen.
Respektive grafiker står själv för kostnaden för frakt och porto för sålda blad till galleri alternativt köpare. KKV Sörmland
kommer inte att ta ut någon provision för sålda grafiska blad däremot kan det vara så att respektive gallerist eller motsvarande
ta ut en provision för sålda blad. I förekommande fall kommer vi att informera om detta.
Någon ersättning till medlemmar för resor till och från utställningen utgår ej. Undantag är kostnaden för eventuell resa för att
levera utställningsmaterial till gallerist. Denna delas av deltagande medlemmar, se ovan. Den eller de som är intresserade av att
närvara vid vernissager etcetera bekostar dessa resor själva. Samåkning förordas både för miljön samt att minska utgifterna för
de som reser.
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WORK SHOPS på måndagar på KKV Sörmland
Fram till inlämningsdatum den 16 oktober kommer KKV Sörmland att anordna workshop på måndagar
mellan klockan 18.00 – 20.00, med start den 5 juni. Under sommaren kommer troligen några måndagar
att ställas in. Vilka dessa blir kommer att meddelas på KKV Sörmlands hemsida.
Ansvarig ledare för WORK SHOPEN är Inga Berg.

Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera och prata om under måndagarna. Vi inspirerar
och stöder varandra under processens gång.
Du kanske själv har svaren på de flesta frågorna och hellre vill göra ditt grafiska blad, hemma eller i din
egen ateljé. Det är helt okej men kom gärna upp till grafikverkstaden för att ta del och ge dina
synpunkter på utformning av utställningsposter och – katalog etcetera.
Låt måndagarna inspirera och låt dig inspireras.
KKV SÖRMLAND
Styrelsen

