
Utställningsvillkor 
och bra att veta: 

• FRIGalleri är ideellt styrt, vilket innebär att vi som jobbar med detta har andra 
huvudsysselsättningar. Vi försöker svara så snabbt som möjligt på mail och DMs, men 
det kan vara bra att veta i kommunikation med oss. 

• Anmälan är endast godkänd när anmälningsformuläret är inskickat, och filer med bild på 
verk och artist statement/motivering finns på dropbox. Vid problem eller frågor maila 
fri.galleri.umea@gmail.com 

• Datum för utställningen kommer senare, men räkna med hösten 2022. 

• FRIGalleri står för marknadsföring, kuratering och upphängning av utställningen. 

• Eventuell försäljning av verk går oavkortat till konstnären.  

• I grupputställningen ansvarar FRIGalleri för upphängning av verken. Har konstnären 
åsikter/krav kring hängningen av sina verk ska detta framgå i ansökan så att galleriet kan 
tillmötesgå det i planering och hängningen. 

• FRIGalleri, i diskussion med ansvarig för utställningslokalen, tar sig rätten att avböja 
konstverk som har ett stötande innehåll, exempelvis främlingsfientlighet. 

• FRIGalleri har inte möjlighet att säkra transporten för verk som fraktas långväga. Det är 
konstnärens eget ansvar att se till att verken kommer till och från utställningslokalen på 
ett säkert sätt. 

• FRIGalleri har ingen möjlighet att försäkra verken som ställs ut, utan konstnären ansvarar 
själv för dem, och får försäkra om det önskas. 

• Konstnären ansvarar för att lämna och hämta upp sina verk på överenskommen tid inför 
upphängning och nedtagning av utställningen. 

• Efter sista ansökningsdag kommer vi gå igenom alla ansökningar och kontaktar därefter 
alla ansökande med mer ingående information om logistik, datum osv. 

• Andra mer uppdaterade villkor och avtal att skriva under för att godkänna villkoren 
kommer finnas i god tid innan utställningen öppnar. Om de framtida villkoren inte känns 
bra finns möjlighet att såklart diskutera det med oss, eller dra sig ur utställningen. 
Denna anmälan är inte bindande. 

Uppdaterad: 1 maj 2022

mailto:fri.galleri.umea@gmail.com


GDPR
De personuppgifter FRIGalleri samlar in genom formuläret, t ex namn, e-mejladress och 
bostadsort, har endast i syfte att möjliggöra kommunikation mellan galleriet och 
konstnärerna och för att organisera utställningen. När utställningen är över kommer 
FRIGalleri att radera alla uppgifter och inskickade bilder i Dropbox, om det önskas 
tidigare så hör av er till galleriet på fri.galleri.umea@gmail.com 

FRIGalleri använder sig av olika internettjänster som i sin tur har egna villkor, dessa är Wix, 
Dropbox och Gmail. 

Uppdaterad: 1 maj 2022
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