
På svenska  

  

Inbjudan till tävlingen Årets konstnär 
2015    

  
Suomiart välkomnar alla sverigefinländska bildkonstnärer att delta i tävlingen ÅRETS KONSTNÄR 2015.     

 
Kortfattat   

  
Tävlingen är öppen för alla i Sverige bosatta sverigefinländska konstnärer.   

 Anmälan senast den 9.9.2015.   

 Lämna in högklassiga pappersbilder av dina 3-5 tävlingsbidrag i A5-A4 format. Bifoga 

meritförteckning och kvitto på betald deltagaravgift. Unga konstnärer födda 1980 och 

därefter deltar gratis.    

 Årets konstnär utses av jury:   
o Carl Tiberg, konstpedagog, Moderna Museet  
o Hilla Tuominen, kulturproducent, Finlandsinstitutet  
o Riitta Östberg, VD, Artipelag 

  
Juryn utser Årets konstnär utifrån bilderna. Konstnären förblir anonym för juryn och 
publiken fram till finalen.    
 

 Årets konstnär och publikens favorit tillkännages i november 2015. 
 Årets konstnär får Suomiarts Tellervo Tikkanen stipendium, 5000kr. 
 Ruotsin Suomalainen -tidning offentliggör publikens favorit. 

 
Syfte     

  
Suomiart, Sverigefinska Bildkonstnärernas Förening, arrangerar tävlingen Årets konstnär 

för elfte gången. Syftet med tävlingen är att framhäva sverigefinländska bildkonstnärer samt att 
uppmärksamma den sverigefinländska bildkonsten.  
    

Samarbete    

  
Tävlingen sker i samarbete med tidningen Ruotsin Suomalainen -tidning, Sverigefinska bok- och 

kulturmässan, Finlandsinstitutet, kulturtidskriften Liekki, Sverigefinländarnas arkiv Multimedia- och 

informationscentrum och Virtuelli Design Studio.          
  

 
 
 



REGLER    

  

Deltagare    

 
Alla i Sverige bosatta sverigefinländska konstnärer kan delta i tävlingen med alla konstarter. Konstverken 

får inte vara äldre än fem år. Konstnärerna deltar genom att sända senast den 9.9. 2015: 

     
1. Högklassiga pappersbilder av 3-5 tävlingsbidrag    

 Konstnärens namn får inte vara synligt i bilderna.    

 Konstverkets namn, format och teknik skall anges på bildernas baksida.   
 Bildernas storlek bör vara A5 eller A4. Av tredimensionella konstverk (t ex skulptur) sänds 

bilder tagna från två håll.       
 

Bilderna returneras ej.     
 

2. En meritlista i A4-format med konstnärens namn, födelseår, adress och kontaktuppgifter.     
 

3. Kvitto/internetutskrift på betald deltagaravgift.    

 Deltagaravgiften är 180 kr.    
 Deltagaravgiften betalas till Suomiarts pg-konto 279034-3.   

 Ange avsändarens namn.     
 

Konstnärer under 35 år (födda 1980 eller efter) deltar gratis i tävlingen.     
 

4. Kuvertet märks med ”Årets konstnär 2015” och sänds till:  
Suomiart, Box 12190, 102 25 Stockholm.     
 

Jurybedömning   

  
Årets konstnär 2015 väljs av en jury:  

 Carl Tiberg, konstpedagog, Moderna Museet 
 Hilla Tuominen, kulturproducent, Finlandsinstitutet. 
 Riitta Östberg, VD, Artipelag 

 
 Juryns beslut kan inte överklagas. 

Publiken väljer sin favorit bland fem juryvalda finalister.  
  

Finalisterna    

  

Finalisterna sänder den av juryn utvalda bilden till Suomiart senast 20.9. 2015. Bilden skall vara 
högklassig i storlek 0,5-1.0 megapixel. Den sänds i digital format (JPG) till e-postadressen 
info@suomiart.se.  
 

Publicering av finalisterna  
 
Bilderna av finalisternas konstverk publiceras på Suomiarts hemsida och på tidningen Ruotsin 
Suomalainen. 
     



Publikomröstning   
 
Publiken kan rösta på sin favorit. Alla som röstar deltar i utlottningen av konstverk. Konstnären som 
fått flest publikröster får hedersomnämnande. Den röstande har en röst till förfogande, skall sända den 
via sin egen e-postadress eller sända den undertecknad per post. Den som röstar sänder följande 
uppgifter:     
 

 Konstverkets namn och nummer 

 Röstarens namn och adress    
 Röstarens underskrift    
 

En undertecknad röstkupong sänds senast 18.10.2015 till  
 
Ruotsin Suomalainen –lehti 
RS Press AB, ATT: Laura Santala 
Stensätravägen 2 
12739 Skärholmen 
 
ange på kuvertet ”Publikfavorit” eller rösta per e-post: inforspress@telia.com med rubrik 
”Publikfavorit”.     
 
 

Tillkännagivande av Årets konstnär  
 
Tillkännagivande av juryvalda Årets konstnär och publikfavoriten 2015 äger 
rum i Finlandsinstitutet i Stockholm den 7 november 2015. Juryn motiverar sitt val av Årets konstnär. 
Efter finalen publiceras vinnarna på Suomiarts hemsida samt i samarbetspartners publikationer. Ett 
pressmeddelande utfärdas till media.     
 

Årets konstnär pris 
 
Årets konstnär får Suomiarts Tellervo Tikkanen stipendium, 5000kr. Diplom undertecknade av Suomiart 
och juryn utfärdas. Tidningen Ruotsin Suomalainen –tidning uppmärksammar publikens favorit. Att vara 
finalist, Årets konstnär eller publikfavorit medför publicitet och berömmelse.  
                 

Övrigt    

  
Vinnaren kan inte väljas till Årets konstnär under de kommande fem åren. Årets konstnär intervjuas 
under Sverigefinska bok- och kulturmässan på Finlandsinsitutet i Stockholm den 7 november 2015.    
 

Kontakt   
 
Suomiart, Sverigefinska Bildkonstnärernas Förening    
Box 12190, 102 25 Stockholm   
http://www.suomiart.se 

info@suomiart.se    
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http://www.suomiart.se/

