
19 PREZENTACJE - LESZNO 2016

SZTUKA CZY SZTUCZKI

WYSTAWA KONKURSOWA

ARTYSTÓW LESZCZYŃSKIEGO ŚRODOWISKA PLASTYCZNEGO

ORGANIZATOR:

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Miasta Leszna

Starostwo Powiatu Leszczyńskiego

KURATOR:

dr Justyna Ryczek

MIEJSCE I TERMIN EKSPOZYCJI:

WYSTAWA: 15.10-19.11.2016

15 października (sobota) 2016 r. - otwarcie wystawy konkursowej i laureatów z poprzednich edycji 

Prezentacji

GALERIA W RATUSZU, Leszno, Rynek 1 (wystawa konkursowa)

Galeria MBWA Leszno, ul. Leszczyńskich 5 (wystawa wielokrotnych laureatów)

CELE WYSTAWY:

Konfrontacja postaw artystycznych oraz prezentacja w jednym miejscu i czasie najnowszych 

dokonań twórczych artystów leszczyńskiego środowiska plastycznego.

Promocja artystów i sztuki środowiska leszczyńskiego poprzez cykliczność prezentacji.

Stworzenie możliwości prezentacji młodym twórcom z rejonu leszczyńskiego.



REGULAMIN

1. 19 Prezentacje – Leszno 2016. Sztuka czy sztuczki są wystawą o charakterze konkursowym.

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

oraz  studenci  ostatniego  roku  studiów  magisterskich  tych  uczelni  związani  z regionem 

leszczyńskim (nie tylko poprzez formę zamieszkania).

3.  Zostanie  również  przygotowana  wystawa  wielokrotnych  laureatów  poprzednich  edycji 

Prezentacji, to osoby, które na przestrzeni lat, zdobyły chociaż raz główną nagrodę                       i  

jednocześnie zdobyły przynajmniej raz drugą lub trzecią nagrodę. Wielokrotni laureaci nie będą 

mogli uczestniczyć w części konkursowej opisanej w punkcie 14 niniejszego regulaminu. 

4.  Artysta  deklarujący swój  udział  w konkursie  oraz  wystawie  laureatów zobowiązany jest  do 

wypełnienia  karty  uczestnictwa wraz  z  załączoną  notą  biograficzną  i  przesłanie  jej  do  dnia 

15 czerwca 2016 roku na adres:

MBWA, 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) wykonaną w latach 2014-

2016. 

7.  Wszystkie  zgłoszone  prace  muszą  być  powiązane  z  tegorocznym  hasłem:  SZTUKA  CZY 

SZTUCZKI.

8. Na konkurs oraz wystawę laureatów 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 16 sierpnia 2016 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 300 dpi).

11. Komisja pod kierunkiem kuratora 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 27 sierpnia do 10 września 2016 roku do Galerii MBWA, Leszno, 

ul. Leszczyńskich 5.

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

z transportu  Urzędu  Miasta  Leszna  po  wcześniejszym  uzgodnieniu  terminu.  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: 

⁃ Prezydenta Miasta Leszna w wysokości 5.000 zł

⁃ Nagrodę Dyrektora MBWA w wysokości 2.000 zł

⁃ Starosty Powiatu leszczyńskiego w wysokości 1.500 zł

⁃ Nagroda „Promocja Młodych”

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

w 1981 roku)  będzie  miała  formę  wystawy  indywidualnej  w  Galerii  MBWA w  Lesznie,  wraz 

z katalogiem. Wystawa zorganizowana zostanie w roku 2017 lub 2018.

16. Decyzje jury nie podlegają odwołaniu.

17.  Przyznana  zostanie  nagroda:  "Honorowa  Nagroda  Publiczności",  jej  zwycięzca  ogłoszony 

zostanie po zakończeniu wystawy.

18. Publiczność wybierze również zwycięzcę "Honorowa Nagroda Publiczności" spośród artystów 

biorących udział w wystawie laureatów. Jej zwycięzca ogłoszony zostanie po zakończeniu wystawy.

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

15 października 2016 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 i dokumentujących wystawę bez uiszczania honorarium autorskiego.

22. Prace po zakończeniu wystawy należy odebrać do dnia 23 listopada 2016 roku.

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

BIURO ORGANIZACYJNE – adres do korespondencji:

„19 PREZENTACJE – LESZNO 2016. SZTUKA CZY SZTUCZKI”

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

tel./fax 65 520 54 27 

www.mbwa.leszno.pl sekretariat@mbwa.leszno.pl






