Vid ett par tillfällen när vår förening, tillsammans med Glenn Andersson, ordförande i Sala kommuns
Jubileumskommitté, visat konst i Gustav Adolf salen och intilliggande rum, har Glenn uttryckt önskemål
om att det borde finnas ett porträtt av drottning Kristina i Rådhuset.
Vi i styrelsen för Avlidna Salakonstnärers Sällskap har diskuterat detta och vill göra en insats i samband
med Sala 400 år:







Tillsammans med Jubileumskommittén inbjuder vår förening dig till en Vårsalong 2024 med
temat Drottning Kristina.
Vårsalongen är öppen för alla. Heltids-, deltids- och fritidskonstnärer i Sala kommun och även för
konstnärer utanför kommunen med anknytning till Sala.
Utställning av konstverken 20 mars – 6 april 2024 i Travershallen, Kulturkvarteret Täljstenen.
Avlidna Salakonstnärers Sällskap väljer, i samråd med Jubileumskommittén/Sala kommun, ett av
porträtten som föreningen skänker till kommunen som jubileumsgåva.
Avlidna Salakonstnärers Sällskap förvärvar den valda målningen av konstnären för 20 000 kr. Som
konstnär skall du alltså vara beredd att avyttra ditt porträtt för 20 000 kr.
Avlidna Salakonstnärers Sällskap honorerar också, utan inbördes ordning, 10 deltagare bland
övriga konstnärer som vardera erhåller 1 000 kr för sin medverkan i vårsalongen.

Övrigt:





Valfri teknik. Du kan lämna in högst tre porträtt av drottning Kristina, varav minst ett kommer
med vid utställningen.
Ramad eller oramad, men med upphängningsanordning.
Storlek – gärna med bildyta c:a 70 x 60 cm*, men du får givetvis välja vilken storlek du vill.
Sista inlämningsdag meddelas senare, men blir någon gång i början av 2024.

Vi är ute i god tid för att ge dig möjlighet att planera ditt deltagande i Vårsalongen 2024. Här finns
inspirationsbilder, men det är din bild av Drottning Kristina som vi vill visa vid utställningen.
*) övriga kungliga porträtt i Rådhuset har ungefär det formatet. Därmed dock sagt att kommunen kan välja ett större eller
mindre porträtt – eller skulptur – om de finner konstverket tilltalande och intressant.

Hälsningar

AVLIDNA SALAKONSTNÄRERS SÄLLSKAP
Styrelsen
(även om vi är Avlidna Salakonstnärers Sällskap, så har vi under åren haft olika projekt
som omfattar även högst levande konstnärer).

