
	 																																											 	

Dags att föreslå  
Årets utställning 2015 
 

Forum för utställare utlyser pristävlingen 
Årets utställning 2015. Vilka utställningar 
var bäst under 2015? Alla kan föreslå men 
endast medlemmar röstar fram vinnaren. 

  

 

 

Tävlingen sker i fem steg 
	
1. Förslag 
Alla får föreslå utställningar från 17 november 
– 20 december 2015. Alla slags utställningar 
får föreslås. Utställningen ska vara producerad 
på en svensk institution (museum, konsthall 
eller byrå) och ha pågått under 2015. 	
Föreslå genom att mejla ditt förslag 
(utställningens namn, institution och 
kontaktperson) senast den 20 december 
2015 till: info@forumforutstallare.se 	

2. Motivering  
Forum för utställare kontaktar den institution 
vars utställning har blivit föreslagen och 
efterfrågar en motivering som skrivs in i en 
särskild mall. Både små och stora utställningar 
har chans att vinna. Styrelsen utgår från att 
Årets utställning ska bidra till utvecklandet av 
utställningsmediet och beaktar följande 
kriterier i motiveringen:	

Berättelse/Dramaturgi  
Hur är berättelsen i utställningen uppbyggd?	
Gestaltning    
Scenografi, grafisk form, bild, ljus, text och teknik. 	

Publikvänlighet 	
Tillgänglighet och utställningspedagogik. 	
Metod   
Metodutveckling och arbetsprocess. 	
 
Regler för motivering 
Motiveringen ska innehålla:  
 
 
 

 
	

• En text på max 3500 tecken inklusive 
blanksteg (löptext samt eventuell bildtext). 	

• Texten ska kompletteras med max 10 bilder, 
planritning och budget	

• Texten ska motiveras utifrån de fyra 
kriterierna ovan. 	

• Motiveringen ska skickas som ett pdf-
dokument med all text och bild inkluderad 
till: info@forumforutstallare.se  	
senast den 25 januari 2016.	

3. Nominering 
Styrelsen väljer ut tre finalister och skriver 
juryns motivering. 	

4. Röstning 
Forum för utställares medlemmar röstar 2 
februari – 9 mars 2016. En medlem = en röst.  
Medlemmar får inte rösta på den utställning i 
vilken de medverkat eller som dess institution 
varit delaktig i.  

5. Prisutdelning 
Priset Årets utställning 2015 delas ut under 
Riksförbundet Sveriges Museers vårmöte i 
Linköping den 19–21 april 2016. Priset är, 
förutom äran och ett diplom, även en fin 
vandringsplakett. 	

Välkomna att föreslå!	
Styrelsen i Forum för utställare  	


