
 KONST I KVARN 
Konst i kvarn startade 1992 
Konst hela sommaren i unik miljö i en 
gammal kvarnbyggnad vid Vindelälvens strand.  

Ca 15000 besök varje sommar.  

En utställning med bildkonstnärer och bildskapare.  

  
Du och din utställning  
Du själv (eller en representant för dig) har huvudansvaret för upphängning och nedtagning av 

din utställning. Vindelngruppen tillhandahåller det som behövs för att hänga upp konsten. Vi 

har också vita lappar för att namnge och prismärka konstverken. 

 

Du skall själv skriva en verklista över dina konstverk. På listan skall det finnas med uppgifter 

om titel, och pris. Denna lista lämnas i kvarnpärmen. Du uppdaterar denna lista ifall du gör 

ändringar i din utställning. I listan redovisas även eventuell försäljning. Det är uppskattat om 

det finns ett informationsblad om dig och din konst. Levande ljus eller eld är förbjudet i 

kvarnen. 

 

Det är inte tillåtet att ta upp beställningar via katalogförsäljning i kvarnen 
 

Konsten skall hängas på väggarna.  
På väggarna finns nät, hålskivor och vita skivor som underlättar upphängningen. Eftersom 

kvarnen är ett kulturminne gäller särskilda bestämmelser, spikning i väggar får t.ex. inte 

göras. Veckoansvariga från Vindelngruppen har sista ordet angående hängningens utseende i 

ditt rum.  

 

Upphängningen skall ske i enlighet med god upphängningssed, inte för tätt, gärna med rak 

överkant/underkant/centrum. Upphängningen kan gärna grupperas. 
 

Konsten skall vara original.  
Reproduktioner, gicleétryck, litografier eller tryck för mångfaldigande tillåts inte. Det kan 

vara monotyper som bara finns i ett exemplar. Du får endast i undantagsfall ha verk som inte 

är till salu med i din utställning.  

Akvareller och fotografier skall ha glas och ram. Olje-/akrylmålningar skall ha ram eller 

ordentligt målade kanter där inte duken lyser igenom. Foton tryckt på canvasduk får endast 

finnas i ett exemplar. 
  

Varje konstnär ansvarar för egen försäkring av sin konst. 

Vissa tecknar försäkring som täcker transport och själva utställningen. Just nu vet jag inte 

vilka försäkringsbolag som har dessa försäkringar att erbjuda. Om du får reda på något hör 

gärna av dig.  

 

Konstens innehåll 
Konst i kvarn är ett familjearrangemang. Det betyder att vi inte visar alltför provocerande 

konst. Vi undviker extrem politik, våld och sexuellt anstötliga konstverk. 

Utställningsansvarig har rätt att egenmäktigt neka konst som bryter mot denna regel. 

 



Kvarnvärdsschema  
Periodens konstnärer ansvarar tillsammans för värdskapet i kvarnen. Du får ett pass som du 

själv ansvarar för. Blir du sjuk eller får förhinder kan du kontakta reservlistan och köpa dig 

fri från ditt pass. 

 
 

Tider för upphängning/nedtagning  
Upphängning sker lördagar kl. 8.00-10.30 och inleds med att vi bär in konstverken och 

därefter en gemensam samling ang. upphängning och rutiner för veckan när alla utställare 

kommit.  
 
Nedtagning av din konst får inte ske före stängningstid sista 
utställningsdagen. 
 

Avgifter och redovisning av försäljning  
Utställningsavgiften är 500: - + 20 % av försäljningen.  

Du står själv för alla kostnader som har att göra med din utställning.  

Anmälan är bindande. 
 

Efter utställningsperiodens slut skall du redovisa din försäljning till kvarnens 
kassör. 
  
Annonsering  
Vindelngruppen annonserar inför Konst i Kvarn på Facebook, på Vindelns kommuns 

hemsida, Konst i Kvarns hemsida, samt i broschyren Kulturrundan två älvar. 

 

Vindelngruppen ansvarar för affischering i Vindelns tätort.  

Om du som utställare vill affischera och annonsera ytterligare svarar du själv för detta.  

 

Sociala medier 

Vi hjälps alla åt att sprida information om utställningen via sociala medier. Dela gärna våra 

annonser som finns på Facebook/konstikvarn 

 

Kvarnens olika rum  
Nio olika rum finns tillgängliga i kvarnen. Du kan se dem på bilder på vår hemsida under 

”kvarnens rum”.  Ritningar på rummen finns även tillgängliga där. 

 

 

 


