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#CMA2023
Kunst i det helt lille format!

HVAD
CMA – Copenhagen Miniature Art – er en årlig censureret
udstilling af miniaturekunst, midt i København, som afholdes af og i
Galleri Nybro hvert år i januar.
Udstillingen censureres i år af tre af Galleri Nybros faste medlemmer.
Årets censorer kan ikke deltage, øvrige medlemmer må gerne deltage.

HVOR
Galleri Nybro er kunstnernes eget galleri i København, grundlagt i 1989.
Med andre ord, et af Københavns ældste endnu fungerende gallerier, og
100 % kunstnerdrevet siden begyndelsen.

KRAV
Alle interesserede kunstnere kan indsende værker til denne censurerede
udstilling. Værker som indsendes til udstillingen må ikke have været udstillet før, hverken fysisk eller elektronisk på hjemmesider/sociale medier/
etc, eller have deltaget i andre censurerede udstillinger.

HVAD ER MINIATUREKUNST

Miniaturekunst er kendt for en forbavsende detaljerigdom, og males ofte
i akvarel / akryl / olie med pensler i str. 10/0 og op til str. 1. Portrætter er
det traditionelle hovedemne, ligesom landskaber. Men du kan naturligvis
indsende alle typer kunst, så længe du overholder de ydre formatkrav.

KLARGØRING/MONTERING
Dine værker skal være ophængningsklar. Todimensionelle værker sættes
på en lille stift i væggen og kræver derfor et ophæng monteret på
bagsiden. Tredimensionelle stilles på podier, hylder, eller i vindueskarme
og kræver derfor at de kan stå selv på en evt. monteret fod.
De konkrete ydre dimensioner, det vil sige
inkl. evt. passepartout og indramning, må max. være:
Rektangler og ovaler - max. 11.5 x 15 cm. - alt inkl.
Kvadrater - max. 11.5 x 11.5 cm. - alt inkl.
Runde - max. 11.5 cm i diameter.
For 3-dimensionelle objekter gælder:
Disse må ikke være større end 20 cm på den længste led,
inkl. fod/sokkel.

TIDSPLAN
Elektronisk tilmelding senest 31. oktober 2022
Svar på 1. censurering senest 20. november 2022

Indlevering af fysiske værker 6.-11. december 2022
Svar på 2. og endelige censurering senest 31. december 2022

Fernisering
Lørdag den 7. januar 2023 kl. 13-17

Udstillingen er åben fra 7.-27. januar 2023
Ikke solgte værker afhentes lørdag den 28. januar kl. 12-14

TILMELDING
På galleri-nybro.dk/cma2023 kan du finde alle oplysninger,
herunder hvordan du tilmelder dig.

TILMELDING / 1. CENSUR
Første censurering er elektronisk, baseret på indsendte fotos (billedfiler
eller pdf) af op til 5 værker pr. deltagelse - dvs. at du godt kan deltage
flere gange, hvis du ønsker at få censureret flere end 5 værker.
Mindst et foto skal vise værket inkl. yderramme, sokkel ell.a.
Fotos af værker skal indsendes senest 31. oktober 2022 pr. email til
cma.nybro.cph@gmail.com
Husk at vedhæfte den udfyldte tilmeldingsblanket + kvittering for din
indbetaling af deltagergebyret (200 DKK/5 værker) som overføres til
konto 1551-4665821.
Du får personligt svar pr. email.

INDLEVERING TIL 2. CENSUR
Den fysiske indlevering af godkendte værker fra 1. censur, sker i
Galleri Nybro i perioden tirsdag d. 6.- søndag d. 11. dec. 2022 kl. 14-17
Du får personligt svar pr. email, hvis dine værker ikke er gået videre til
selve udstillingen.

VIGTIG INFO FOR ANSØGERE
VED SALG

Ved salg af værker betales der direkte til kunstneren med mobilepay.
Solgte værker overdrages til køber lørdag den 28. januar i forb. med afhentning i
øvrigt. Vi anbefaler at man, hvis muligt, selv er tilstede og overdrager værkerne.
Galleri Nybro tager ikke provision i forbindelse med salg på CMAudstillingen.

FORSIKRING

Værkerne forsikres ikke af Galleri Nybro under forsendelse / ind- og udlevering /
censurering / under udstillingen. Hverken for tyveri, brand, eller anden form for skade
eller forsvinden. Det skal den enkelte kunstner selv stå for, hvis det ønskes.

MANGLENDE AFHENTNING AF VÆRKER - NB!

Såfremt du ikke afhenter dine ’ikke antagne’/ ’ikke solgte’ værker vil vi opkræve et
gebyr til pakning og forsendelse af disse værker.
Mail gerne en forudbetalt returlabel, hvis du ved du ikke kan afhente i København.

DATABESKYTTELSE

Vi deler ikke dine personlige oplysninger med andre, men benytter dem udelukkende
til processen omkring årets CMA. Kun koordinator og kasserer (ikke censorer) har
adgang til dine oplysninger. Ved deltagelsen i CMA accepterer du at dit navn,
værktitler, teknik samt pris bliver gengivet i kataloget - og at din angivne email, og
kun din email, bliver gemt af os til indkaldelse til den censurerede udstilling i fremtiden
(der er via mail mulighed for at takke nej til dette).

Galleri Nybro
Nybrogade 30
1203 Kbh K

