
„20 PREZENTACJE – LESZNO 2018. Ziarnko prawdy”

WYSTAWA KONKURSOWA

ARTYSTÓW LESZCZYŃSKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO

Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Leszna, Starostwo Powiatu Leszczyńskiego

Kuratorki: Desperate Curators (Paulina Brelińska, Patrycja Ekk-Cierniakowska, Daria Grabowska)

Hasło przewodnie: „Ziarnko prawdy”

Termin Prezentacji: 20 października – 20 listopada  2018 r.

Miejsca ekspozycji: Galeria MBWA (Leszno, ul. Leszczyńskich 5) oraz Galeria w Ratuszu (Leszno, 

Rynek 1)

Wernisaż wydarzenia: 20 października (sobota) 2018 r.

Tegoroczne „Prezentacje” odbędą się pod pod hasłem „Ziarnko prawdy”.

Wystawa  jest  przeglądem  twórczości  artystów  z  terenów  ziemi  leszczyńskiej  oraz  uhonorowaniem

dorobku tychże twórców. Wezmą w niej udział osoby, które w odpowiednim terminie wyślą zgłoszenie,

a  zarazem  spełnią  warunki  opisane  w  regulaminie.  Hasłem  tegorocznych  Prezentacji  jest  ,,Ziarnko

prawdy” i to zagadnienie powinno być odzwierciedlone w nadesłanych propozycjach prac. Hasło ma za

zadanie  zanalizować  współzależność  historii  z  przekazami  ludowymi.  Idea  tegorocznego  przeglądu

odnosi się do legend oraz baśni,  które wpływają na nasze sposoby odbierania świata.  W ten sposób

zamiarem jest skonfrontowanie ze sobą przeszłości i teraźniejszości - pokazanie odbicia dawniejszych

legend we współczesności.  Warto zaznaczyć,  że temat  wiodący został  zainspirowany ,,Ilustrowanym

opisem  Leszna  i  ziemi  leszczyńskiej”  /wyd.  1928  r./,  autorstwa  lekarza,  społecznika  i  regionalisty

dra Bronisława Świderskiego.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w open call’u (naborze pod hasłem ,,Ziarnko prawdy”) będą

miały możliwość otrzymania następujących nagród:

1. I Nagroda – Prezydenta Miasta Leszna w wysokości 5.000 zł

2. II Nagroda –  Dyrektora MBWA w Lesznie w wysokości 2.000 zł

3. III Nagroda – Starosty Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.500 zł

4. Nagroda „Promocja Młodych” (kryterium określone w pkt. 15 Regulaminu).

5. Udział wybranych Autorów w wystawie kuratorskiej Desperate Curators planowanej na 2019 rok.



Cele organizowanej wystawy:

1. Konfrontacja  postaw  artystycznych  oraz  prezentacja  w  jednym  miejscu  i  czasie  najnowszych

dokonań twórczych artystów leszczyńskiego środowiska plastycznego.

2. Cykliczna promocja artystów i sztuki środowiska leszczyńskiego.

3. Stworzenie możliwości prezentacji młodym twórcom z regionu leszczyńskiego.

4. Integracja środowisk kulturalnych różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń.

5. Popularyzacja tematyki ziemi leszczyńskiej oraz konfrontacja jej kulturowej tożsamości w kontekście

historii Polski.

6. Formowanie  modelu  uczestnictwa  w  kulturze,  jako  ważnego  elementu  tożsamościowego  dla

społeczności lokalnej.

7. Podkreślenie  roli  sztuki  jako  elementu  życia  codziennego  i  uhonorowanie  wkładu  twórców

zaangażowanych w projekt.

REGULAMIN

1. „20 Prezentacje – Leszno 2018. Ziarnko prawdy” są wystawą o charakterze konkursowym.

2.  W konkursie  mogą  brać udział  artyści  profesjonalni,  dyplomanci  wyższych  uczelni  artystycznych

studiów  magisterskich  oraz  studenci  ostatniego  roku  studiów  magisterskich  tych  uczelni,  związani

z regionem leszczyńskim (nie tylko poprzez formę zamieszkania).

4. Artysta  deklarujący swój udział  w konkursie zobowiązany jest  do wypełnienia  karty uczestnictwa

wraz  z  załączoną  notą  biograficzną  i  przesłanie  jej  do  dnia  18  czerwca  2018  roku na  adres:

MBWA w Lesznie, ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno.

5. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: I kwalifikacyjnym i II klasyfikacyjnym.

6. Każdy z artystów może zgłosić do konkursu 3 prace lub 1 tryptyk swojego autorstwa z zakresu sztuk

wizualnych (m.in. malarstwo, rysunek, rzeźba, video, instalacja) wykonane w latach 2016-2018.

7.  Wszystkie  zgłoszone prace  muszą  być  powiązane  z  tegorocznym hasłem:  „20 PREZENTACJE –

LESZNO 2018. Ziarnko prawdy”.

8. Na konkurs nie mogą być nadsyłane prace uprzednio nagradzane.

9.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo niedopuszczenia  na  wystawę  prac  uniemożliwiających  ich

ekspozycję z przyczyn technicznych.

10.  Do dnia  31  sierpnia  2018  roku każdy z  uczestników konkursu  i  wystawy laureatów  powinien

przesłać dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia oraz reprodukcję zgłoszonej pracy (reprodukcje powinny

być zapisane na nośniku CD, DVD lub pendrive w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości minimum

300 dpi).

11.  Komisja  pod kierunkiem kuratorek,  na podstawie dokumentacji,  zakwalifikuje prace do II etapu.

O rozstrzygnięciu I etapu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pisemnie.



12. Prace zakwalifikowane do II  etapu opatrzone metryczką,  opisane i  przygotowane do ekspozycji,

należy dostarczyć w dniach  od 10 do 17 września 2018 roku do Galerii  w Ratuszu - Rynek 1 /po

wcześniejszym kontakcie telefonicznym: tel. stacjonarny 65 520 54 27, tel. kom. +48 512 227 209/.

13. Koszty dostarczenia i odbioru prac ponoszą Autorzy. Istnieje możliwość skorzystania z transportu na

terenie  Leszna  we  współpracy  z  Urzędem  Miasta  Leszna  /po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu

z MBWA/. Za ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i rozładunku, organizatorzy nie

ponoszą  odpowiedzialności.

14.  Do rozstrzygnięcia  II  etapu konkursu i  przyznania  nagród zostanie  powołane profesjonalne jury,

które przyzna nagrody:

a. I Nagroda – Prezydenta Miasta Leszna w wysokości 5.000 zł;

b. II Nagroda – Dyrektora MBWA w Lesznie w wysokości 2.000 zł;

c. III Nagroda – Starosty Powiatu Leszczyńskiego w wysokości 1.500 zł;

d. Nagroda „Promocja Młodych”.

15.  Nagroda  „Promocja  Młodych”  dla  młodego  twórcy  do  35  roku  życia  (urodzonego  najpóźniej

w 1983 roku)  będzie  miała  formę  wystawy  indywidualnej  w  Galerii  MBWA  w  Lesznie,  wraz

z katalogiem. Wystawa zorganizowana zostanie w roku 2019 lub 2020.

16.  Nagroda  w  postaci  udziału  w  wystawie  kuratorskiej  Desperate  Curators  dla  wybranych  przez

kuratorki  artystów  będzie  miała  formę  wystawy zbiorowej  w Lesznie  wraz  z  katalogiem.  Wystawa

zorganizowana zostanie w roku 2019 roku.

17. Decyzje jury nie podlegają odwołaniu.

18.  Przyznana  zostanie  nagroda:  “Honorowa  Nagroda  Publiczności”.  Zwycięzca  zostanie  ogłoszony

w tygodniu poprzedzającym zakończenie wystawy.

19.  Uroczyste  ogłoszenie  wyników  konkursu  oraz  wręczenie  nagród  odbędzie  się  w  dniu

20 października 2018 roku w trakcie otwarcia wystawy w Galerii w Ratuszu.

20. Do wystawy zostanie wydany katalog.

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wielokrotnego publikowania nadesłanych materiałów dla

celów promocyjnych, dokumentujących wystawę i edukacyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.

22. Prace po zakończeniu wystawy należy odebrać do dnia 23 listopada 2018 roku.

23. Autorzy podpisując kartę uczestnictwa akceptują wszystkie warunki regulaminu konkursu.

Biuro organizacyjne – adres do korespondencji:

„20 PREZENTACJE – LESZNO 2018. Ziarnko prawdy”

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Leszczyńskich 5, 64-100 Leszno

tel./fax 65 520 54 27, tel. kom. +48 512 227 209

www.mbwa.leszno.pl e-mail: sekretariat@mbwa.leszno.pl



KARTA UCZESTNICTWA

(termin składania: do dnia 18 czerwca 2018 r.)

„20 PREZENTACJE – LESZNO 2018. Ziarnko prawdy”

Imię i nazwisko: …...........................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................

Telefon i e-mail:................................................................................................................................

Dat i miejsce urodzenia.: …..............................................................................................................

Krótka  nota  biograficzna:  (nazwa uczelni,  rok,  kierunek,  pracownia,  dyplom,  nagrody,  wyróżnienia,

uprawiane dyscypliny sztuki):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................

Deklaruję  swój  udział  w  konkursie  „20  PREZENTACJE  –  LESZNO  2018.  Ziarnko  prawdy”

i zobowiązuję się do przesłania karty zgłoszenia do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Akceptuję wszystkie warunki regulaminu.

Podpis: …....................................................................

(imię i nazwisko)

Uczestnictwo można również zgłosić drogą e-mailową poprzez przesłanie skanu/zdjęcia wypełnionej

i podpisanej Karty na adres: sekretariat@mbwa.leszno.pl



KARTA ZGŁOSZENIA

(termin składania do dnia 31 sierpnia 2018 r.)

„20 PREZENTACJE – LESZNO 2018. Ziarnko prawdy”

Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................

Telefon i e-mail: ................................................................................................................................

L.p. TYTUŁ PRACY ROK TECHNIKA WYMIARY CENA
AUTORSKA /

WARTOŚĆ

SPRZEDAŻ1

TAK/NIE

1.

2.

3.

Załącznik: reprodukcje zgłoszonych prac na nośniku CD, DVD lub pendrive2.

Podpis: …....................................................................

(imię i nazwisko)

1 Wpisanie do rubryki odpowiedzi TAK oznacza wyrażenie zgody na sprzedaż prac za pośrednictwem MBWA
w Lesznie wg podanej ceny autorskiej/wartości; wpisanie do rubryki odpowiedzi NIE oznacza brak wyrażenia
zgody na sprzedaż prac za pośrednictwem MBWA w Lesznie.

2 Prosz  okre li  do czany do Karty no nik poprzez podkre lenie w a ciwego.ę ś ć łą ś ś ł ś


