
                        

SKULPTUR ØLGOD 2023 

INVITATION TIL skulpturprojektet  

”Den Polykrome Skulptur” 

Uds$lling udendørs og indendørs med SKULPTURER I FARVER. 

Kære Billedhugger  

Du inviteres $l deltagelse i skulpturprojekt ”Den Polykrome Skulptur”. 

Be$ngelser for deltagelse: 

OPLYSNINGER 
Til udendørs uds$lling kan du deltage med et eller flere værker 
Til indendørs uds$lling kan du deltage med ét værk (men send gerne forslag $l flere)  
 
På forhånd og SENEST 1. MARTS 2023 skal du $lmelde med disse oplysninger: 
* tegning eller foto (med farver!) 
* oplysning om materiale (træ/ metal/ sten / keramik eller andet) 
*oplysning om mål (Højde/ Bredde/ Dybde) 

ØVRIGE BETINGELSER  
* Skulpturer udendørs skal være i en størrelse, materiale og farver, der kan tåle at være ude 
og i det danske vind og vejr i mindst 4 mdr. 
* Skulpturer indendørs må max være på 50 kg og  skal kunne tåle berøring / pilfingre 
(Der er ikke pasning / kustode i den indendørs uds$lling)   
* Der skal være konneksitet / sammenhæng med skulptur og farver 
* Alle skulpturer skal have en sikker forankring 
* Skulpturer må ikke $dligere være uds$llet i Jylland 

TRANSPORT  
* UdgiYer $l transport t/r aZoldes af Skulptur Ølgod.  
Alle anmodes om at arrangere fællestransport hvor det er muligt, f.eks. fra bestemt fælles 
aZentningssted 
 DOG: Ved meget store, tunge eller omfangsrige skulpturer skal der vurderes en evt. delvis 
egenbetaling. 



FORSIKRING 
* Alle skulpturer er forsikret under uds$lling, herunder etablering og nedtagning 
Dog har alle deltagere en selvrisiko på 15 % af ne`oprisen på kunstværket 
(Eksempel. Af et kunstværk $l 100.000 kr. betales 15% i provision Ølgod/ 
Billedhuggersamfundet. ”Ne`oprisen” er således 85.000. Selvrisikoen på de 15% beregnes 
af disse 85.000 kr). 

TILMELDELSE - DEADLINE 1. marts 2023  
SENEST 1. marts 2023 Skal du sende en skitse/skitser, foto, tegning eller lign. (se ovenfor)  
$l SKULPTUR ØLGOD SEND MAIL TIL: rigmor@bek-pedersen.dk   
Alle vil få $lbagemelding hur$gt hereYer. 

UdsAlling for 11. gang 

Skulptur Ølgod 2023 gennemføres for 11. gang i et samarbejde mellem Skulptur Ølgod og 
Dansk Billedhuggersamfund. Uds$llingen har været aZoldt hvert andet år siden 2003  
 
Som en anerkendelse af det mangeårige gode samarbejde udsendes invita$onen som 
udgangspunkt kun Ql medlemmer af Dansk Billedhuggersamfund. 

UdsAllingsperiode 
 Lørdag d. 10. juni 2023 $l lørdag d. 23. september 2023 

Skulpturerne skal være i Ølgod senest mandag d. 22. maj 2023 
Der udarbejdes som sædvanligt katalog på papir og på www.skulptur.dk 

SALG 
Ved salg afregnes kommission på 15 %. (10 % $l Skulptur Ølgod og 5 % $l DBS). 

Sædvanligvis er der godt salg af skulpturer fra Ølgod-uds$llingerne.  
De sidste 3-4 år på mellem 400.000 og 600.000 dkr. 

Med venlig hilsen og på vegne af 

Skulptur Ølgod og Dansk Billedhuggersamfund 

Rigmor Bek-Pedersen og Henning Elving Hansen

mailto:rigmor@bek-pedersen.dk
http://www.skulptur.dk

