Salon Wiosenny 2016
Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie oraz ZPAP Okręg Tarnowski już po raz trzeci zaprasza
wszystkich członków Okręgu do wzięcia udziału w wystawie.
Każdej, kolejnej edycji towarzyszy hasło tematyczne, które bezpośrednio lub tylko symbolicznie ma
stanowić inspirację dla powstałych prac (szczegóły w załączniku). Tegoroczne hasło zostało
ogłoszone w marcu 2015 roku, a brzmi ono: „Nie-Miejsca – Hipernowoczesność”.
TERMINY:
- Termin przesłania dokumentacji: do 15 lutego (włącznie)
- Termin składania prac w Biurze Wystaw Artystycznych: 27.02 – 01.03.2016
- Aranżacja wystawy: 2-3.03.16
- Wernisaż: 4.03., godzina 18:30
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- W wystawie mogą uczestniczyć członkowie ZPAP Okręg Tarnowski oraz goście specjalni zaproszeni przez
Zarząd Okręgu.
- Można zgłosić do trzech prac, o wymiarach nieprzekraczających: dwuwymiarowe 150×150 cm,
przestrzenne 100×100×200 cm. Do prezentacji multimedialnych wszelki osprzęt należy zabezpieczyć we
własnym zakresie (rzutniki, odtwarzacze itp.).
UWAGI:
- Dokumentację tj. notę biograficzną, zdjęcie pracy (JPG) należy przesłać w podanym terminie na adres:
kukla@bwa.tarnow.pl , dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście.
- Prace oraz karty zgłoszenia należy złożyć w przewidzianym terminie w Biurze Wystaw Artystycznych w
Tarnowie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach
promocji wystawy oraz w folderze (każdy uczestnik otrzymuje folder wystawy).
- Prace powinny być przygotowane do ekspozycji tzn. oprawione oraz opisane (prosimy o korzystanie z kart
zgłoszeniowych).
- Prace niespełniające wymogów technicznych albo o treściach rażąco niecenzuralnych mogą nie zostać
dopuszczone do wystawy.
- Ze względów organizacyjnych wszystkie materiały dostarczone poza wyznaczonymi terminami nie będą
brane pod uwagę przy realizacji wydawnictwa oraz aranżacji ekspozycji.
- Pozostałe informacje: Piotr Kukla 604612781.
NAGRODY:
- Indywidualna wystawa w Biurze Wystaw Artystycznych w Tarnowie w 2017 r.
- Honorowa Nagroda Publiczności.
- Prace zasługującą na nagrodę wytypuje niezależne Jury powołane przez Zarząd Okręgu wraz z Dyrekcją
Biura Wystaw Artystycznych.
- Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
POPRZEDNIE EDYCJE:
2014 „Struktury miasta” – Nagroda Główna: Janusz Janczy, Nagroda Publiczności: Robert Żybura
2015 „Wiosenne przesilenie” – Nagroda Główna: Światosław Karwat, Nagroda Publiczności: Anna
Poduszyńska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

