
REGULAMIN WYSTAWY: „32 SALON ELBLĄSKI”

organizowanej przez Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

 

I. Organizatorem wystawy „32 SALON ELBLĄSKI” jest Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. 

II. Wystawa odbywa się w cyklu dwuletnim. Celem pokazu jest prezentacja potencjału twórczego

artystek/artystów związanych z Elblągiem.

III. Czas i miejsce wystawy:

Wystawa prezentowana będzie w Centrum Sztuki Galeria EL w terminie od 6 lipca do 20 sierpnia

2023 r. Wernisaż wystawy odbędzie się 06 lipca 2023 r. o godz. 18.00.

IV. Wystawa  ma  charakter  konkursowy.  Konkurs  ogłoszony  zostaje  6  marca  2023  r.  Termin

przyjmowania zgłoszeń do 11 kwietnia 2023 r. (włącznie).

V. Kuratorami wystawy są: Joanna Mierzejewska i Maciej Olewniczak.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1/  Wystawa  „32  SALON  ELBLĄSKI”  adresowana  jest  do  artystek/artystów  związanych  z  szeroko

pojętym  środowiskiem  elbląskim  (zamieszkałych  w  Elblągu  lub  związanych  z  dawnym

województwem  elbląskim,  którzy  realizowali  bądź  realizują  w  środowisku  elbląskim  swoje

artystyczne projekty), akceptujących postanowienia niniejszego regulaminu.

2/ Do  udziału  w  wystawie  zgłaszać  się  mogą  artystki/artyści  profesjonalne/ni,  tj.

absolwentki/absolwenci wyższych uczelni artystycznych, członkinie/członkowie Związku Polskich

Artystów  Plastyków,  Związku  Artystów  Rzeźbiarzy,  ZPAP  Polska  Sztuka  Użytkowa  i  innych

związków twórczych.  Organizator dopuszcza zgłoszenie do  udziału w wystawie  osób tworzących

prace  artystyczne,  a  niebędących  absolwentami/kami  uczelni  artystycznej  lub  wydziału

artystycznego. Warunkiem jest udokumentowany udział w życiu artystycznym regionu. Zgłoszone

prace mogą być  wykonywane indywidualnie  bądź  w kolektywach artystycznych,  w których co

najmniej jeden z członków spełnia wyżej wymienione kryteria.

3/ Artystki/artyści  zainteresowane/ni  udziałem  w wystawie  „32  SALON ELBLĄSKI”  zgłaszają  chęć

udziału w wystawie poprzez wypełnienie karty uczestnictwa dostępnej na stronie www.galeria-

el.pl oraz w recepcji Centrum Sztuki Galerii EL.

4/ Artystki/artyści  zobowiązane/ni  są  dostarczyć  wypełnione –  w sposób czytelny  i  kompletny,  z

zachowaniem wymaganej ilości znaków – karty uczestnictwa (podpisane zdjęcia lub ich skany) na

adres:  Centrum  Sztuki  Galeria  EL,  ul.  Kuśnierska  6,  82-300  Elbląg  lub  e-mailowo  na  adres:

joanna@galeria-el.pl  w nieprzekraczalnym terminie do 11 kwietnia 2023 r (do godz. 23.59). W



przypadku wysyłki pocztą karty uczestnictwa - na kopercie zamieścić należy dopisek „32 SALON

ELBLĄSKI” (liczy się data stempla pocztowego).

5/ Wraz z wypełnioną kartą uczestnictwa artystki/artyści zobowiązane/ni są dostarczyć zdjęcia prac

zgłaszanych na wystawę (maksymalnie 3 prace dla artystek/artystów indywidualnych, jedna dla

zespołu) drogą mailową bądź na nośniku cyfrowym. Specyfikacja plików graficznych: format JPG

lub  TIF,  rozdzielczość  minimum  300  dpi.  Wydruki  i  odbitki  fotograficzne  będą  odrzucane  ze

względów formalnych. Plik w nazwie musi zawierać: Imię i Nazwisko oraz tytuł.

6/ Artystki/artyści zgłaszają prace wykonane przez nich wyłącznie w okresie 2 ostatnich lat, licząc od

1 kwietnia 2021 roku.

7/ Prace wykonane mogą być w dowolnej technice i obejmować cały zakres sztuk wizualnych, takich

jak  m.in:  malarstwo,  rzeźba,  tkanina,  grafika,  rysunek,  fotografia,  techniki  własne  i  mieszane,

instalacje multimedialne, video-art, scenariusze działań performatywnych itp.

8/ Prace zgłoszone do wystawy muszą być własnością autorek/autorów.

9/  Nadesłany materiał zdjęciowy poddany zostanie ocenie Komisji Salonu, która w terminie do 20

kwietnia  2023 r.  wybierze  prace,  które  zaprezentowane zostaną na wystawie  pokonkursowej.

Decyzje  Komisji  nie  podlegają  odwołaniu.  W  skład  Komisji  wchodzą:  Emilia  Orzechowska  –

Dyrektorka  CS  Galeria  EL,  Joanna  Mierzejewska –  Kuratorka  wystawy  „32.  SALON  ELBLĄSKI”,

Maciej Olewniczak – Kurator wystawy „32. SALON ELBLĄSKI”, Michał Kowalski – specjalista ds.

wydarzeń interdyscyplinarnych.

 

VII. O  decyzjach  Komisji  (wynikach  kwalifikacji)  uczestniczki/uczestnicy  Konkursu  powiadomieni

zostaną przez Organizatora drogą mailową lub telefonicznie do 30 kwietnia 2023 r.

 VIII. Uczestniczki/uczestnicy  wystawy,  których  prace  zostały  zakwalifikowane  przez  Komisję,

dostarczą je w nieprzekraczalnym terminie od 19 do 25 czerwca 2023 r. do Centrum Sztuki Galeria

EL. Autorka/autor pracy zobowiązana/y jest opatrzyć swoją pracę w metryczkę zawierającą: imię i

nazwisko, tytuł pracy, datę powstania, technikę, ewentualną zgodę na sprzedaż i cenę autorską.

 IX.  Centrum Sztuki  Galeria  EL podejmując się roli  pośrednika w sprzedaży wystawianych prac, w

przypadku  ich  sprzedaży,  zastrzega  sobie  prawo  do  doliczenia  20%  ceny  komisyjnej  do  ceny

autorskiej.

 X. Zgłoszenie do wystawy jest  równoznaczne z  wyrażeniem zgody na udzielenie Centrum Sztuki

Galerii  EL  niewyłącznej,  nieodpłatnej  i  nieograniczonej  czasowo licencji  na  korzystnie  z  fotografii

zgłoszonych prac oraz samych zgłoszonych prac w zakresie publikacji tych fotografii, ich utrwalania i

zwielokrotniania  dostępnymi  technicznie  metodami,  wykorzystania  fotografii  w  celach

informacyjnych, promocyjnych lub innych związanych z działalnością statutową Organizatora, w tym



poprzez  prezentowanie  ich  w  katalogu  wystawy  na  stronie  internetowej  bądź  mediach

społecznościowych organizatora.

XI. Każda/y uczestniczka/uczestnik wystawy otrzyma nieodpłatnie dwa egzemplarze katalogu 

wystawy „32 SALON ELBLĄSKI” wydanego przez Centrum Sztuki Galeria EL.

XII. NAGRODA

Nagrodą główną w Konkursie będzie NAGRODA PUBLICZNOŚCI, mająca charakter plebiscytowy, 

przyznana przez publiczność w drodze głosowania.

XIII. Prace  będą  do  odbioru  po  zakończeniu  ekspozycji.  Artystki/artyści  zobowiązują  się  do  ich

odebrania w nieprzekraczalnym terminie od 22-27 sierpnia 2023r. (w godzinach otwarcia Galerii EL)

W przypadku nieodebrania  pracy  i  niepoinformowania  Organizatora  o  niemożliwości  jej  odbioru,

nieodebrane prace zostaną przesłane do autorów na ich koszt.

 

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących warunków organizacji wystawy „32 SALON ELBLĄSKI”

udzielają kuratorzy: joanna@galeria-el.pl  ,   maciek.o@galeria-el.pl  ,    tel. 55 625-67-84.
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