Optagelse 2019
Krav ved indlevering af værker til bedømmelse
Generelle bestemmelser
Vi foretrækker så vidt muligt at se de fysiske værker, men digitale versioner/dokumentation
accepteres. Hvis du indleverer fysiske værker skal du IKKE også indsende digital
dokumentation af samme værker, med mindre dette tilføjer vigtig information omkring
præsentation, installation mm.
Der skal indleveres 5 værker i alt. Ved film, video og audio kan dog indleveres 3-5 værker.
Der kan indleveres værker i forskellige medier. Hvis værkerne er en serie, skal dette angives
tydeligt.
Alle værker skal være forsynet med ansøgerens navn og "Optagelse 2019".
Værker, der ikke er i forsvarlig teknisk stand, og som derved kan forårsage skade på
omgivelserne (f.eks. våde og skrøbelige materialer), vil blive afvist ved indleveringen. Det
samme gælder værker af fordærvelige materialer. Værker, installationer m.m. kan ikke
opsættes på fast plads.
Ved indsendelse af værker pr. post eller ved anden forsendelsesmåde skal samtlige
fragtomkostninger m.v. betales af ansøgeren inkl. returfragt og porto.

Maleri, grafik, foto
Værkernes størrelse må højst være 1,5 m i højden og 1,5 m i bredden.
Tegninger, grafik, fotos og skitser skal opklæbes på stift underlag. Malerier skal være helt tørre
og monteret på blindrammer eller på et stift underlag.
Værker, der er større end de angivne mål, og værker, der er monteret bag glas modtages ikke.
Mapper modtages ikke.

Skulpturer og installationer

Enkeltdele må højst veje 20 kg og rumfanget må ikke overstige 1 m3. Max. højde 1,5 m.
Fotodokumentation af installationer mv. kan indleveres på plancher med en maksimal højde på
1,5 m og en bredde på 1,5 m. En planche gælder for 1 værk. Mapper og værker monteret bag
glas modtages ikke.

USB eller vimeo link
Tidsbaserede medier: Film og audio arbejder:
Skal kunne afspilles fra USB eller via et Vimeo-link.
Det er ansøgerens ansvar at evt. Vimeo-links fungerer korrekt i hele perioden fra indlevering til
svar er modtaget.
Filer på USB: Vi accepterer alle formater, der kan afvikles på Apple: QuickTime (.mov), WMA,
WMV, DivX, MPEG2, MPEG4, Flash og H264 samt AAC, AIFF, WAV og MP3.
Varighed: Den samlede varighed på indleverede videofilm, lydfiler og andet må samlet ikke
overstige 10 minutter. Herunder må det enkelte værk ikke overstige 3 minutter. Ved længere
værker indsendes altså et uddrag.
Ved indlevering af Video/film/audio skal ansøgeren indlevere min. 3 værker og max. 5 værker.

