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Inbjudan att medverka i fotoutställning 2022  
Ett samverkansprojekt mellan VSF och Rydals Museum   

  

Människan lämnar SPÅR efter sig, synliga både i stad, på landsbygd och i naturen. Dessa spår ger en bild av 
dåtid in i nutid. Spåren kan vara mer eller mindre tydliga. Vi talar om ett kulturarv i form av materiella 
spår av mänsklig påverkan - lämningar och miljöer, stort som smått. Spår av mänsklig aktivitet i jord-, 
skogs- och havsbruk. Industri i stor eller liten skala etc. Se brett på utställningens tema. Undvik helt bilder 
på andras konstverk och fysiska fotavtryck. Variera motiven i bildportföljen som lämnas in.   

Utställningen kommer att visas i stora utställningshallen - Rensen - på Rydals Museum under perioden 
december 2022 - mars 2023.  
 

Vår medverkan 
Varbergs fotoklubb har tagit emot denna inbjudan och tackat ja till att medverka, så nu återstår att välja ut de 6 
bilder som ska representera vår klubb vid denna utställning. Vår uppmaning till er nu är alltså att skapa bilder med 
motiv som passar med utställningens tema, det är det viktigaste! Det får gärna vara nytagna bilder men det är 
absolut inget krav. Bilderna får vara tagna såväl utom som inom Sverige. Bland de inlämnade bilderna väljer sedan 
Tävlingskommittén ut vilka bilder som ska lämnas in till utställningen. 

Format och kvalitet 
Då bilderna kommer att skrivas ut i formaten 50 x 70 cm (såväl stående som liggande format) eller 50 x 50 cm så 
behöver de vara i så hög upplösning som möjligt. Beskär alltså era bilder till proportionerna 50x70, 70x50 eller 
50x50. Detta ska vara klart när bilderna lämnas in. 
Kreativ bildbearbetning får förekomma men bilden och alla dess bildelement skall vara fotografens egna. Bilderna får 
ej ha digitala ramar, signaturer eller andra noteringar i bilden.  

Vid behov kan vi få hjälp av en klubbmedlem med uppskalning av uttagna bilder så att de kan skrivas ut i det krävda 
formatet med upplösning 240 dpi.  

Inlämning av bilder 
Då bildfilerna kommer att vara stora behöver de lämnas in fysiskt till klubbens dator alternativt skickas via 
WeTransfer till tavling@varbergsfotoklubb.se 

Inlämning, med max 2 bilder per fotograf, ska ske senast 30 augusti (Kan komma att justeras beroende på när vi 
träffas efter sommaren). Varje bildfil skall benämnas med fotografens namn och bildtitel. Ange vid inlämning även 
motivets lokalisation samt exponeringsår. 

Välkommen med dina bilder!   


