100. prezentacja w Novej Galerii
TRZY KOLORY – wystawa okolicznościowa – 2019
Organizatorzy:
Urząd Miasta Malborka
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
Wystawa stanowić będzie przegląd różnych postaw artystycznych; w obrazach, rzeźbie, tkaninie
artystycznej, fotografii, grafikach i innych formach przekazu artystycznego.
Temat:
„TRZY KOLORY - gra wyobraźni”
Proponujemy do realizacji zadania kolory: czerwony (karmin/szkarłat), żółty (żółty ciepły/cytrynowo
żółty), niebieski (błękit nieba/ultramaryna) oraz biel.
Warunki uczestnictwa:
Przegląd skierowany jest do twórców malborskich i zaproszonych gości.
Uczestnik wystawy może dostarczyć jedną pracę o wymiarach 50/70cm lub tryptyk 50/50cm
w układzie pionowym, tkanina 70/90cm, rzeźba, ceramika do wys. 50cm.
Prace powinny być oprawione i przygotowane do zawieszenia (jeśli tego wymagają)
i opisane: imię i nazwisko, tytuł, rok powstania.
Prace uniemożliwiające ich ekspozycję nie będą dopuszczone do wystawy.
Terminy i miejsce wystawy:
Zainteresowanych wystawą prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 18 stycznia 2019r.
na adres e-mail: betlejem@kultura.malbork.pl lub tel. 55 272 38 52 Malborskie Centrum Kultury
i Edukacji – Mariusz Długosz.
Osoby zainteresowane okolicznościowym wydawnictwem prosimy o dostarczenie do końca
kwietnia 2019r opisanego zdjęcia pracy do reprodukcji.
Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 18:00 w Malborskim Centrum
Kultury i Edukacji w Szpitalu Jerozolimskim — Nova Galeria przy ul. Armii Krajowej 68
i czynna będzie do 7 czerwca 2019 r.
Prace prosimy odebrać do dnia 12 czerwca 2019 r.
Postanowienia ogólne:
Zgłoszenie i udział w wystawie wymaga gromadzenia i publikowania danych osobowych – imię
i nazwisko, w materiałach do wystawy (zaproszenia, plakat, folder) oraz w media
społecznościowych i prasie, w związku z tym prosimy o zapoznanie się z załącznikiem
i dostarczenie do biura MCKiE podpisanego oświadczenia.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac nadesłanych na wystawie w prasie,
radio i TV bez obowiązku ponoszenia świadczeń z tytułu praw autorskich.
Organizatorzy informują, że nie ma możliwości ubezpieczenia prac na czas ekspozycji.
Korespondencja i informacje:
Wszelkich informacji dotyczących wystawy udziela tel. 55 272 38 52 Malborskie Centrum Kultury
i Edukacji – Mariusz Długosz.

