Måldokument
KonstTriangeln – konstrunda i Trosa kommun
1.
KonstTriangeln är ett samverkansprojekt mellan Trosa kommun och konstnärerna i Trosa
kommun, där konstnärskollektivet är drivande i fråga om initiativ och genomförande, och Trosa
kommun bidrar med aktivt stöd från kulturkonsulenten i form av projektledning, delfinansiering,
försäkring och lokaler. En arbetsgrupp bestående av aktiva konstnärer, representanter från
Trosabygdens konstförening samt kulturkonsulenten utgör det exekutiva segmentet.
2.
Varje Konsttriangel omfattar en samlingsutställning, där samtliga individuella utställare ges
möjlighet att presentera sin verksamhet. Varje utställare som deltar i KonstTriangeln förväntas
öppna sin ateljé eller motsvarande lokal för besökare under den tidsperiod som KonstTriangeln
pågår. Såväl samlingsutställningen som besöken hos de individuella utställarna skall vara gratis
för allmänheten.
3.
Varje deltagare i KonstTriangeln betalar en deltagaravgift till KonstTriangelns bankkonto.
KonstTriangelns arbetsgrupp söker sponsorer från såväl det lokala näringslivet som
privatpersoner inför varje utställningsperiod. Alla sponsorer tackas i utställningskatalogen. Alla
intäkter i form av deltagaravgift och sponsorbidrag finansierar material för
samlingsutställningen samt marknadsföring av KonstTriangeln. Eventuellt överskott investeras i
verksamheten.
4.
För att bibehålla den höga kvalitet som präglar KonstTriangeln och som befästs hos såväl publik
som deltagare, och för att inte riskera att ursprungsidén kring projektet urholkas, granskas alla
ansökningar till KonstTriangeln noga utifrån hur väl de uppfyller kriteriet konst eller
konsthantverk och utställarens anknytning till Trosa.
5.
Målsättningen är att en gång per år anordna en konstrunda, där konstnärer och
konsthantverkare bosatta i, eller med annan stark anknytning till, Trosa kommun ges möjlighet
att visa upp sin verksamhet för en intresserad allmänhet. Detta initiativ syftar till att öka
allmänhetens kännedom om det lokala konstutbudet, samt att ge de lokala konstnärerna större
möjligheter att nå ut till sin publik. KonstTriangeln är öppen för alla konstnärer och
konsthantverkare i Trosa kommun.
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