XXVII WYSTAWA PLASTYKI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO
Przedsięwzięcie zorganizowane pod patronatem Prezesa KGHM
Polska Miedź S.A. i przy wsparciu finansowym Fundacji KGHM
Polska Miedź
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Galeria Sztuki w Legnicy
pl. Katedralny 1, 59-220 Legnica
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www.galeria.legnica.pl, galeria@galeria.legnica.pl
2 – 31 października 2015 r.
wernisaż 16 października 2015 r.
sale ekspozycyjne Galerii Sztuki w Legnicy
Zbigniew Kraska, Monika Szpatowicz,
Dariusz Kawczyński

Idea i cel
Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego to organizowany przez
Galerię od 45 lat cykliczny przegląd twórczości artystów plastyków
regionu Zagłębia Miedziowego. Przegląd ma charakter konkursowy,
najlepsze prace zostaną nagrodzone.
Celem XXVII Wystawy Plastyki Zagłębia Miedziowego jest prezentacja najnowszych dokonań artystów związanych z regionem, przegląd postaw twórczych, integracja środowiska plastycznego, popularyzacja lokalnej sztuki współczesnej wśród mieszkańców regionu
i jej promocja poza nim, a także dokumentacja aktualnego stanu
sztuki poprzez wydanie katalogu towarzyszącego wystawie.

Warunki uczestnictwa
1. Do udziału w Wystawie zapraszamy artystów plastyków obecnie
mieszkających lub w przeszłości związanych z Zagłębiem Miedziowym rozumianym umownie jako obszar byłego woj. legnickiego, obejmującego powiaty: legnicki, lubiński, głogowski, polkowicki, jaworski, złotoryjski.
2. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie (pocztą lub mailem:
galeria@galeria.legnica.pl) w terminie do 1.09.2015 r. do Galerii Sztuki czytelnie i dokładnie wypełnionej karty zgłoszenia
oraz faktury (spis prac). Przesłanie karty zgłoszenia będzie
równoznaczne z przyjęciem regulaminu przez autora oraz wyrażeniem zgody na zamieszczenie informacji w katalogu (imię i
nazwisko, nota biograficzna).

3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace z wybranej
dziedziny sztuk plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, ceramika, szkło, tkanina, instalacje) powstałe na przestrzeni
ostatnich 5 lat i nienagradzane na innych konkursach.
4. Fotografia, film, video performance i multimedia prezentowane
będą na osobnej wystawie z osobnym regulaminem (zobacz dalej).
5. Prace powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym
imię i nazwisko autora, tytuł pracy, wymiary, technikę. Prace
wymagające montażu, aranżacji przestrzennej, zestawień muszą
posiadać dokładną instrukcję ich składania i eksponowania.
6. Termin dostarczenia prac do Galerii upływa 15 września 2015 r.
7. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pracy podczas ekspozycji
w salach wystawowych Galerii Sztuki organizator pokrywa jedynie
wartość odtworzeniową dzieła uszkodzonego lub zniszczonego.
8. Prac zgłoszonych do konkursu nie można wycofać przed zakończeniem ekspozycji w Legnicy i innych miastach bez zgody organizatora.
9. Galeria planuje regionalne tournée wystawy, dlatego zwrot prac
nastąpi z chwilą zakończenia ostatniej prezentacji, nie później
niż do 30 czerwca 2016 r. O dokładnym terminie i sposobie zwrotu prac autorzy zostaną powiadomieni listownie lub mailowo.

Transport
1. Aby ułatwić i obniżyć indywidualne koszty dostarczenia Galeria
organizuje zbiorczy transport prac na wystawę w podanych niżej
terminach i miejscach zbiórki:
a) Głogów (Muzeum Archeologiczno-Historyczne) 15.09.2015 r.,
godz. 10.00
b) Lubin (Centrum Kultury „Muza”) 15.09.2015 r. , godz. 11.00
c) Chojnów (g. 9.00) i Jawor (g. 11.00) 14.09.2015 r. (Muzea Regionalne)
2. Prace przekazane Galerii do transportu, z uwagi na gabaryty
skrzyni ładownej samochodu, nie mogą przekraczać wymiarów
180 x 260 cm oraz powinny być odpowiednio zabezpieczone.
3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia
wynikające z niewłaściwego przygotowania prac do transportu
i ekspozycji.
4. Nie ogranicza się wymiarów prac dostarczonych osobiście do Galerii.

Jury
1. Prace zgłoszone do wystawy będą oceniane przez kompetentne jury. Zadaniem jury będzie zakwalifikowanie (wybór) prac na
wystawę oraz przyznanie nagród regulaminowych i wyróżnień.
2. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się do 1 października br.
3. Werdykt jury jest ostateczny.

4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie
się podczas wernisażu 16 października 2015 r.

Nagrody
1. Przewidywane są następujące nagrody i wyróżnienia:
- Grand Prix Prezesa KGHM Polska Miedź S.A.: 5.000 zł
- Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy im. Bronisława Chyły:
wystawa indywidualna z katalogiem
- Nagroda Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy: 1.000 zł
- Statuetka „Srebrna Ostroga” za twórczą odwagę i bezkompromisowość
Wyróżnienia honorowe:
- Galerii Sztuki w Legnicy
- „Przekaźnik” Wyróżnienie Honorowe - przyznawane przez nestorów środowiska plastycznego młodemu, dobrze rokującemu artyście
- Honorowe Wyróżnienie Publiczności.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.
Ponadto dopuszczają możliwość przyznania nagród pozaregulaminowych.

Ustalenia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru prac do publikacji
w katalogu oraz prawo wykorzystania reprodukcji do promocji
w prasie, telewizji, internecie i w innych środkach przekazu.
2. Laureaci trzech pierwszych nagród regulaminowych przekażą
jedną z prac na rzecz organizatora z przeznaczeniem do regionalnej kolekcji dzieł sztuki współczesnej tworzonej przez Galerię
Sztuki za symboliczną kwotę 100 zł.
3. Uczestnicy wystawy ponoszą opłatę organizacyjną za udział w
Wystawie w wysokości 50 zł, którą należy wpłacić na konto nr
24 1050 1748 1000 0090 7118 2886 lub w kasie Galerii do dnia
1.09.2015 r.
4. Każdy z uczestników otrzyma bezpłatnie plakat i 5 egz. katalogu
towarzyszącego wystawie.

