
Välkommen	  att	  prova	  Nya	  Bilddatabasen!	  	  
 
Vi vill gärna erbjuda dig som SKF-medlem möjligheten att presentera dina verk via 

vår nya bilddatabas.  
Inom kort kommer den nya bilddatabasen att vara SKFs enda officiella och den 
gamla skrotas steg för steg. Anledningen till att vi byter system för bilddatabasen 
är att det är en stor fördel om ni medlemmar kan lägga in och uppdatera ert 

material själva. Den nya bilddatabasen kommer dessutom att fungera snabbare än 
den gamla och vara mer kompatibel med vår hemsida. 
 
Tanken bakom denna bilddatabas är dels att presentera våra medlemmar i ord 
och bild, dels att förmedla verk via SKF/Showroom. De verk du presenterar här 
behöver inte finnas i fysisk form på Konstnärshuset men ska kunna gå att 
köpa/boka/hyra via oss. 
 
När du skapar ett konto måste det godkännas av administratören och detta görs 
vanligen på kontorstid. Adressen är: 
 
http://konstnarshuset.org/medlemmar/  
 
I den nya bilddatabasen sköter du all uppdatering själv och du kan ändra hur 
många gånger du vill. 

När du loggar in kommer du att se olika alternativ som du ska fylla i. Det är viktigt 
att du gör detta så fullständigt som möjligt. 
Förutom att ladda upp bilder på dina konstverk ska du ladda upp:  

• en representativ kvadratisk bild som blir din profilbild. Det behöver inte vara 
en porträttbild utan kan också vara något som symboliserar ditt 
konstnärskap.  



• en bakgrundsbild som skall vara minst 1200 px bred och 225 px hög 
 
Tillsammans ger porträttbilden och omslagsbilden ett första intryck av din 
verksamhet. 
 
Du kan lägga in upp till tjugo bilder och/eller filmer. 

 
Tänk på: 

• att varje bild ska vara max 900 pixlar i höjd resp. bredd. 
• att det är bra att spara bilderna för webben så att de inte blir tunga. 72 dpi 

räcker för webben. 

• att döpa varje bild utan att använda tecken som å, ä eller ö.  
 
 
Utseende, form och funktion på denna nya del av vår hemsida kommer successivt 
att utvecklas och du är välkommen att maila synpunkter på vad du tycker fattas 
eller är ofullständigt. Självklart är du även välkommen att ställa 
frågor: webb@konstnarshuset.org 

 
Ta vara på denna möjlighet till exponering och att nå ut till en bredare publik med 

stöd från SKF:s curator för Showroom Göran Uby. 
 

 
vänliga hälsningar 
Anna Stina Rehnström 


