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Regulamin wystawy

ARTYŚCI ZAKOPIAŃSCY 2018
w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego
1. Organizatorem wystawy ARTYŚCI ZAKOPIAŃSCY 2018 jest Zakopiańskie Centrum
Kultury – Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem, a kuratorem
wystawy Lidia Rosińska-Podleśny – Z-ca Dyrektora ZCK do spraw artystycznych.
2. Do wzięcia udziału w wystawie zapraszamy środowisko zakopiańskich artystów
plastyków, reprezentujących wszystkie dziedziny sztuk plastycznych, zrzeszonych
i niezrzeszonych w ZPAP o/Zakopane.
3. Wystawa odbędzie się w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
w Zakopanem w terminie 10.08 – 23.09.2018.
4. Decyzją Urzędu Miasta Zakopane, Wydziału Kultury UMZ i Rady Programowej
Zakopiańskiego Centrum Kultury, tegoroczna wystawa towarzyszyć będzie
obchodom Jubileuszu 50-lecia Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem
Górskich. Dlatego też zwracamy się z prośbą do wszystkich Zainteresowanych, aby
prace zgłaszane na wystawę w warstwie formalnej i tematycznej nawiązywały do
tematyki festiwalu, bądź były efektem inspiracji tym wyjątkowym spotkaniem ludzi gór
z całego świata, wraz z całym bogatym kontekstem kultury, muzyki i tańca. W ciągu
50-ciu lat istnienia, barwny obraz zakopiańskiego festiwalu kształtowali
i współtworzyli liczni zakopiańscy artyści, którzy projektowali plakaty, scenografie
koncertowe i plenerowe, wydawnictwa festiwalowe i trofea dla zwycięzców.
Atrakcyjność festiwalowej formuły wzbogacały okolicznościowe wystawy, dni
otwartych pracowni oraz spektakularne plenery rzeźbiarskie.
5. Każdy z Artystów, biorących udział w tegorocznej wystawie, może zgłosić
do czterech prac, wykonanych w dowolnych technikach. Przy zgłoszeniu ilości
prac, prosimy wziąć pod uwagę ich format, jak również możliwości ekspozycyjne
Galerii.
6. W nieprzekraczalnym terminie do 26.06.2018r. Artysta biorący udział w wystawie,
zobowiązany jest dostarczyć do Miejskiej Galerii Sztuki przy ul. Krupówki 41
(osobiście lub pocztą) kartę zgłoszenia i zdjęcie jednej, wybranej pracy –
koniecznie tej, która będzie prezentowana na wystawie, na płycie CD, w formacie
JPEG, TIFF (rozdzielczość min. 300 dpi).
7. Artysta, który przysłał kartę zgłoszenia i zdjęcie, w dniach 6 i 7 sierpnia 2018
dostarcza, na własny koszt, pracę lub prace do Miejskiej Galerii Sztuki
im. Wł. hr. Zamoyskiego, ul. Krupówki 41.
8. Każdy z Artystów biorących udział w wystawie otrzyma zaproszenie na wernisaż oraz
katalog.
9. Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 10 sierpnia 2018 (piątek), o godzinie 17:00.
10. Po zakończeniu wystawy, Artysta zobowiązany jest do odbioru, na własny koszt,
swojej pracy / swoich prac w dniach 24 lub 25 września 2018.
11. Wszelkich informacji udziela organizator, Miejska Galeria Sztuki im. Władysława hr.
Zamoyskiego ul. Krupówki 41, telefon 18 201 27 92.
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