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En årlig, censureret, 
vinterudstilling, i centrum 

af  København.  
 

For kunst i det helt lille 
format. 

DATA-BESKYTTELSE: 
Vi deler ikke dine personlige oplysninger 

med andre, men benytter dem udelukken-

de til processen omkring årets CMA. Kun 

årets censorer har adgang til dine oplysnin-

ger. Ved deltagelsen i CMA accepterer du 

at visse identificerende persondata bliver 

gengivet i kataloget (markeret på tilmel-

dingsblanketten) samt at din angivne e-mail 

bliver gemt af os til indkaldelse til den cen-

surerede udstilling i senere år. Alle andre 

oplysninger om dig slettes når udstillingen 

er afsluttet. 

 

FORSIKRING:  
Værkerne er ikke forsikret af Galleri Ny-

bro under forsendelse / ind- og udleve-

ring / censurering / eller under udstillingen, 

hverken for tyveri, brand, eller anden form 

for skade eller forsvinden. Det skal kunst-

nerne selv stå for hvis det ønskes.  

 

PROVISION TIL GALLERIET : 
Galleri Nybro tager 20% i provision for 

evt. salg på / i forbindelse med udstillingen. 

Husk dette når du skriver din salgspris på 

tilmeldingssedlen.  

 

T ILBAGELEVERING:  
Afhentning af ikke-solgte og evt. ikke-

antagne fysiske værker skal ske i galleri 

Nybro fra 31. januar 2020 til og med 2. 

februar 2020 i galleriets åbningstid. I denne 

periode udleveres også evt. solgte værker. 

 

 

VIGT IG INFO FOR DIG 



HVAD 
CMA – Copenhagen Miniature Art – er en 

årlig censureret udstilling af miniature kunst, 

midt i København. Afholdes af og i Galleri 

Nybro hvert år i januar. Censorer de enkelte 

år vil være et udvalg af Galleri Nybros faste 

kunstnere.  

 

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 be-

gyndelsen.  

 

KRAV 
Alle interesserede kunstnere kan indsende 

værker til denne censurerede udstilling. Vær-

ker 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. Alle værker skal være til salg.  

 

De konkrete ydre dimensioner, inkl. evt. 

passepartout og ydre indramning, må max 

være:  

Rektangler og ovaler - 11.5 x 15 cm 

Kvadrater - 11.5 x 11.5 cm 

Runde - 11.5 cm i diameter.  

 

 - For 3-dimensionelle objekter gælder:  

Disse må ikke være større end 20 cm 

på den længste led, inkl. fod. 

Information om den årlige censurerede vinterudstilling for miniaturekunst i København: 

HVAD ER MINIATURE KUNST ? 
Dit  værk skal opfylde de internationale krav 

til miniaturekunst om at være ”et selvstæn-

digt, håndlavet, færdigt, og for kunstneren 

repræsentativt, miniature værk”.  Lad os tage 

dem én af gangen:  

 

Selvstændigt, håndlavet værk. Miniaturekun-

sten hylder det praktiske håndværk, det 

du kan som kunstner med dine hænder. 

Så det vi vil særligt lægge mærke til i cen-

sureringen. Reproduktioner eller ready-

mades er ikke tilladt med mindre disse er 

bearbejdet i dit værk.  

 

Færdigt værk. Vi vil ikke have skitser, ud-

kast, testobjekter. Vi vil have et helt fær-

digt og imponerende værk. ”Dig” i mini-

format. 

 

For kunstneren repræsentativt værk. Vi vil 

kigge på din normale produktion og se 

om du virkelig har formået at udtrykke 

det du kunstnerisk står for i det helt lille 

format. 

 

Miniature værk. Miniaturekunst er kendt 

for deres forbavsende detaljerigdom, og 

males ofte i akvarel / akryl / olie med 

pensler i str. 10/0 og op til str. 1.  Por-

trætter er hovedemnet, men også land-

skaber indleveres ofte. Fabulerende/

abstrakte værker kan bestemt også indle-

veres, også her ses der meget på 

”detaljerne” i censureringen. 

 

 

MERE INFO  

- På hjemmesiden galleri-nybro.dk/cma kan 

du finde alle oplysninger om CMA,  

  

T ILMELDING , 1.+2. CENSUR : 
 - Første og anden censurering er elektro-

nisk, baseret på indsendelse af foto (JPG filer 

eller pdf) af op til 5 værker pr deltager. Husk 

at mindst et foto skal vise værket inkl yder-

ramme etc.  

 - Værkfotos skal indsendes inden 1. novem-

ber til e-mailen cphminiart@outlook.dk  

 - Husk at medsende den udfyldte tilmel-

dingsblanket og kvitteringen for din indbeta-

ling af deltagergebyret (pt. 150 Dkr) til konto 

1551 4665821.  

 - Vi giver besked pr e-mail om første censu-

rering til alle inden den 15. november 2020, 

og om anden censurering inden 1. december 

2020. 

 

AFLEVERING TIL 3. CENSUR : 
 - Den fysiske indlevering af de værker som 

gik igennem den elektroniske censur sker på 

galleriets juleudstilling, 6. til 19. december 

2019. Den 5. januar 2020 får du besked om 

du er optaget på udstillingen. 

 

UDSTILLINGEN 
CMA 2020 åbner 10. januar 2020 kl 14-18 

med en festlig fernisering, og varer til 30. 

januar 2020. Der er åbent tirsdag til søndag, 

fra kl. 14-18. Gratis adgang. 


