
Leszno, dn. 29 kwietnia 2022 roku

REGULAMIN

„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...”
WYSTAWA KONKURSOWA

ARTYSTÓW LESZCZYŃSKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO

I Wstęp
Organizator: Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Leszna, Starostwo Powiatu Leszczyńskiego
Kurator: Rafał Boettner-Łubowski

Miejsca ekspozycji:  Galeria MBWA (Leszno, ul. Leszczyńskich 5), Galeria w Ratuszu (Leszno,
Rynek 1) oraz być może przestrzeń publiczna.

Terminy:
-wernisaż  oraz  ogłoszenie  wyników  konkursu  i  wręczenie  nagród:  15  października  (sobota)
2022 roku (wystawa będzie 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);
- wystawa: 15 października (wernisaż) – 19 listopada 2022 roku;
- dostarczenie karty uczestnictwa – do dnia 27 czerwca 2022 roku;
- dostarczenie karty zgłoszenia oraz reprodukcji pracy/prac do 22 sierpnia 2022 roku;
- dostarczenie prac zakwalifikowanych na wystawę w dniach od 5 do 8 września 2022 roku;
- odbiór prac po wystawie do 22 listopada 2022 roku.

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 prac młodym twórcom z regionu leszczyńskiego.
4) Integracja środowisk kulturalnych różnych dziedzin oraz wymiana doświadczeń.
5)  Formowanie  modelu  uczestnictwa w kulturze,  jako ważnego elementu  tożsamościowego dla
społeczności lokalnej.
6)  Podkreślenie  roli  sztuki,  jako elementu  życia  codziennego i  uhonorowanie  wkładu twórców
zaangażowanych w projekt.

W tym roku ,,22 Prezentacje – Leszno 2022”, w zamierzeniu ich kuratora i organizatorów,
będą  miały  formułę  otwartą,  bez  jednoznacznego  ukierunkowania  problemowego  czy
tematycznego. Sytuacja taka ma umożliwić artystkom i artystom zgłaszającym swe prace do
tegorocznych Prezentacji swobodne artykułowanie rozmaitych treści, przekazów i przekonań
oraz akcentowanie  różnorodnych postaw i  preferencji  wizualno-stylistycznych.  W związku
z tym,  ogólnym  hasłem  przewodnim  stanie  się  dla  22  edycji  leszczyńskich  Prezentacji
sformułowanie  „Narracje  różne...”.  Hasło  przewodnie  ma  być  pochwałą  pluralistycznego
myślenia  o  współczesnym  świecie  i  sztuce  oraz  zapraszać  do  koegzystencji  odmiennych
stanowisk, poszukiwań i wrażliwości twórczych w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji.
Organizatorzy mają nadzieję, że tak określona szeroka programowa przestrzeń artystycznych
możliwości  pozwoli  zgromadzić  na  tegorocznych  Prezentacjach  zbiór  prac  ukazujących
rozmaite  konwencje,  media  i  założenia  dzisiejszej  sztuki.  Pozwoli  również  przedstawić
różnorodne  wątki  rozważań  o  ważnych  dla  współczesnego  człowieka  zagadnieniach
i problemach, także tych dotyczących aktualnych kwestii społecznych czy kulturowych.



Nagrody (kwoty brutto):
1. I Nagroda – Prezydenta Miasta Leszna w wysokości 5.000 zł.
2. II Nagroda – Dyrektora MBWA w Lesznie w wysokości 2.500 zł.
3. III Nagroda – Starosty Leszczyńskiego w wysokości 2.000 zł.
4. Nagroda „Promocja Młodych” w wysokości 500 zł (kryterium określone w pkt.13 Regulaminu).
5. Nagroda Przewodniczącego Jury – wystawa indywidualna w MBWA w Lesznie w roku 2023 lub
2024.
6. Nagroda Publiczności w wysokości 500 zł.

II Szczegółowe informacje
1.  „22  Prezentacje  –  Leszno  2022.  Narracje  różne...”  są  wystawą  o  charakterze

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

artystycznych studiów magisterskich oraz studenci ostatnich dwóch lat studiów magisterskich tych
uczelni, związani z regionem leszczyńskim /dawnym województwem leszczyńskim/ (poprzez fakt
urodzenia, zamieszkania lub aktywności zawodowej).

3.  Artysta  deklarujący swój  udział  w konkursie  zobowiązany jest  do wypełnienia  karty
uczestnictwa  (zał.  nr  1) wraz  z  załączoną  notą  biograficzną  i  przesłanie  jej  do  dnia
27 czerwca 2022  roku  na  adres:  Miejskie  Biuro  Wystaw  Artystycznych  w  Lesznie,
ul. Leszczyńskich  5,  64-100  Leszno  lub  pocztą  elektroniczną  na  adres  e-mail:
sekretariat@mbwa.leszno.pl.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: I kwalifikacyjnym i II klasyfikacyjnym.
5.  Każdy z artystów może zgłosić  do konkursu 3 prace lub 1 tryptyk lub jeden dyptyk

i jedną pracę swojego autorstwa z zakresu sztuk wizualnych (m.in.  malarstwo, rysunek, rzeźba,
video, instalacja, fotografia) wykonane w latach 2020-2022 i będące własnością autora.

6. Na konkurs nie mogą być nadsyłane prace uprzednio nagradzane.
7.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  niedopuszczenia  na  wystawę  prac

uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
8.  Do  dnia  22 sierpnia  2022  roku  każdy  z  uczestników  konkursu  powinien  przesłać

dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia (zał. nr 2) oraz reprodukcję zgłoszonej pracy (reprodukcje
powinny być zapisane na nośniku CD, DVD, pendrive lub przesłane za pośrednictwem WeTransfer
w formacie JPG lub TIFF o rozdzielczości minimum 300 dpi).

9. Kurator – na podstawie dokumentacji – zakwalifikuje prace do II etapu. O rozstrzygnięciu
I  etapu  konkursu  uczestnicy  zostaną  powiadomieni  pisemnie:  tradycyjną  pocztą  lub  drogą  e-
mailową.

10. Prace zakwalifikowane do II  etapu opatrzone metryczką,  opisane i  przygotowane do
ekspozycji, należy dostarczyć w dniach  od 5 do 8 września 2022 roku  do Galerii w Ratuszu –
Rynek  1  /po  wcześniejszym  kontakcie  telefonicznym:  tel.  stacjonarny  +48  65  520  54  27,
tel. kom. +48 512 227 209/.

11. Koszty dostarczenia oraz ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu i odbioru prac
ponoszą Autorzy. Istnieje możliwość skorzystania z transportu na terenie Leszna we współpracy
z Urzędem Miasta  Leszna  /po  wcześniejszym uzgodnieniu  terminu  i  warunków z  MBWA/.  Za
ewentualne uszkodzenia powstałe w wyniku transportu i  rozładunku,  organizatorzy nie  ponoszą
odpowiedzialności.

12.  Do  rozstrzygnięcia  II  etapu  konkursu  i  przyznania  nagród  zostanie  powołane
profesjonalne jury, które oceni anonimowo prace i przyzna nagrody:

1. I Nagroda – Prezydenta Miasta Leszna w wysokości 5.000 zł.
2. II Nagroda – Dyrektora MBWA w Lesznie w wysokości 2.500 zł.
3. III Nagroda – Starosty Leszczyńskiego w wysokości 2.000 zł.
4.  Nagroda  „Promocja  Młodych”  w  wysokości  500  zł  (kryterium  określone  w  pkt.13
Regulaminu).
5. Nagroda Przewodniczącego Jury – wystawa indywidualna w MBWA w Lesznie w roku 2023
lub 2024.



6. Nagroda Publiczności w wysokości 500 zł.
13. Nagroda „Promocja Młodych” adresowana jest dla młodego twórcy do 35 roku życia

(urodzonego najpóźniej w 1987 roku), będzie miała formę nagrody w kwocie 500 zł.
14. Przyznana zostanie nagroda: „Nagroda Publiczności”, określona osobnym regulaminem

(ogłoszonym  w  dniu  otwarcia  wystawy).  Zwycięzca  zostanie  ogłoszony  w  tygodniu
poprzedzającym zakończenie wystawy. Będzie miała formę nagrody w kwocie 500 zł.

15. W części konkursowej nie mogą brać udziału etatowi pracownicy MBWA w Lesznie,
Urzędu Miasta  Leszna  oraz  Starostwa Powiatu  Leszczyńskiego.  Ww. pracownicy – spełniający
warunki uczestnictwa określone treścią regulaminu – mogą prezentować swoje prace na wystawie
w formule pozakonkursowej.

16. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu
15 października  2022  roku  w trakcie  otwarcia  wystawy w Galerii  w  Ratuszu  (lub  w  formie
wernisażu  online  w  przypadku  formalnych  ograniczeń  wynikających  z  przepisów  prawa
/dotyczących względów bezpieczeństwa/).

17. Decyzje jury i kuratora są ostateczne i niepodważalne.
18. Do wystawy zostanie wydany katalog (z co najmniej jedną pracą /lub jej fragmentem/

autora, zakwalifikowaną na wystawę). Co najmniej dwa egzemplarze katalogu zostaną uczestnikom
wystawy przekazane bezpłatnie.

19.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  wielokrotnego  publikowania
i reprodukowania  nadesłanych  materiałów  dla  celów  promocyjnych,  dokumentujących  wystawę
i edukacyjnych bez uiszczania honorarium autorskiego.

20. Prace po zakończeniu wystawy należy odebrać do dnia 22 listopada 2022 roku.
21.  Autorzy  podpisując  kartę  uczestnictwa  akceptują  wszystkie  warunki  regulaminu

konkursu.
22. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz w kwestiach spornych rozstrzyga

Organizator.

Biuro organizacyjne – adres do korespondencji:
„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...”
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

mailto:sekretariat@mbwa.leszno.pl


Zał. nr 1

KARTA UCZESTNICTWA

(termin składania: do dnia 27 czerwca 2022 r.)

„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...”

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

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

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

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

Krótka  nota  biograficzna1:  (nazwa  uczelni,  rok,  kierunek,  pracownia,  dyplom,  nagrody,

wyróżnienia, uprawiane dyscypliny sztuki):

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

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

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

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

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

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

Deklaruję  swój  udział  w  konkursie  „22  PREZENTACJE  –  LESZNO  2022.  NARRACJE

RÓŻNE...” i zobowiązuję się do przesłania karty zgłoszenia do dnia 22 sierpnia 2022 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

(w przypadku wysyłania skanu zgłoszenia,

prosimy o wysłanie także edytowalnego pliku w formie doc. lub odt.)

1 Przykładowy zapis biogramu:
Jan Kowalski
Urodzony w 1975 roku w Lesznie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa
w 2000 roku w pracowni prof. Jana Nowaka. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2004 roku. Uczestnik
licznych przedsięwzięć artystycznych w Polsce i za granicą (m.in.: uczestnik wystawy "Malarstwo i rzeźba" /Galeria Miejska bwa
w Bydgoszczy, 2019/). Laureat nagród w konkursach pomnikowych (m.in.: "Konkurs na Pomnik Wojska Polskiego w Krakowie",
2017).  Od 2001 roku pracuje,  jako nauczyciel  akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej,  od 2011 roku na
stanowisku profesora nadzwyczajnego. Twórczość w zakresie malarstwa, instalacji, multimediów i rzeźby.

mailto:sekretariat@mbwa.leszno.pl


Zał. nr 2

KARTA ZGŁOSZENIA

(termin składania do dnia 22 sierpnia 2022 r.)

„22 PREZENTACJE – LESZNO 2022. NARRACJE RÓŻNE...”

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

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

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

LP TYTUŁ PRACY ROK TECHNIKA WYMIARY CENA
AUTORSKA 
/ WARTOŚĆ

SPRZEDAŻ1

TAK/NIE

1.

2.

3.

Załącznik: reprodukcje zgłoszonych prac na nośniku CD, DVD, pendrive lub za pośrednictwem

WeTransfer2.

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 Proszę określić dołączany do “Karty uczestnictwa” nośnik poprzez podkreślenie właściwego. Nośnik nie
będzie zwracany autorowi.


