27-OJI TARPTAUTINĖ ŠIUOLAIKINIŲ EKSLIBRISŲ BIENALĖ
„MARIENBURGAS 2020“

Marienburgo pilies muziejaus direktorius, dr. Janusz Trupinda, kviečia dailininkus dalyvauti 27oje Tarptautinėje šiuolaikinių ekslibrisų bienalėje – „Mariengurgas 2020“, kuri vyks 2020 m.
birželio – rugsėjo mėn. Marienburgo pilyje.

KONKURSO SĄLYGOS:









Kūrinius galima siųsti iki 2020 m. vasario 14 d.;
Konkurse gali dalyvauti visi dailininkai nuo 18 metų;
Konkursas nemokamas;
Kūrinius vertins specialiai šiam konkursui suburta komisija;
Privaloma užpildyti apačioje pridėtą dalyvio anketą, kurią siųskite kartu su kūrinais
paštu,
Parodai atrinkti dailininkai bus paskelbti kovo pabaigoje šioje svetainėje:
http://biennale.zamek.malbork.pl/;
Parodos atidarymas planuojamas birželio 6 d., kurio metu bus paskelbti trys pagrindinių
prizų laureatai.
Parodai atrinkti kūriniai taps Marienburgo pilies muziejaus kolekcijos dalimi, o kiti
organizatorių lėšomis bus gražinti dailininkams.

Konkurse dalyvaujantis kūrinys (-iai) turi atitikti šiuos reikalavimus:








Dailininkai konkursui gali siųsti ne daugiau kaip 5 kūrinius, sukurtus 2017-2019 m.;
Pačiame spaudinyje turi būti įkomponuota dedikacija su žodžiu „ekslibris“ ir/arba kitu su
juo susijusiu pavadinimu;
Ekslibriso dedikacijoje turi būti naudojamas gyvenančio asmens pilnas vardas arba
egzistuojančios institucijos pavadinimas;
Jei spaudinyje naudojami inicialai arba nelotyniškos raidės, kūrinio pavadinime ir
anketoje privalo būti nurodytas pilnas vardas ar pavadinimas bei angliškas jo vertimas;
Kiekvieno spaudinio apačioje pieštuku turi būti užrašyta metrika: autoriaus vardas,
pavardė, kūrinio išmatavimai, technika, sukūrimo metai, atspaudų skaičius, kūrinio
numeris (pagal anketoje pateiktą kūrinių numeraciją, jei siunčiate daugiau nei vieną
kūrinį);
Atspaudo platesnė dalis privalo būti ne didesnė nei 15 cm., o popieriaus, ant kurio yra
spaudinys – iki 22 cm;

PRIZAI:
Trys komisijos išrinkti konkurso laureatai bus apdovanoti garbės medaliais ir specialiais
sertifikatais, kuriuos įteiks Lenkijos dailininkų ir dizainerių sąjungos pirmininkas ir Marienburgo
pilies direktorius.
Piniginiai prizai:
1 vietos prizas – 6000 PLN

2 vietos prizas – 5000 PLN
3 vietos prizas – 4000 PLN

DALYVIO ANKETĄ RASITE ČIA IR SEKANČIAME PUSLAPYJE:
biennale.zamek.malbork.pl/www/zamek/biennale/uploaded/fck_files/file/2020/Karta%20zg%C5
%82oszenia%202020.jpg

Pasirašytą paraišką ir kūrinius siųskite adresu:
27 Exlibris Biennial Exhibition
Muzeum Zamkowe Malbork
ul. Starościńska 1 82-200 Malbork
Poland

Kilus klausimams rašykite:
b.omieczynska@zamek.malbork.pl
a.krupa@zamek.malbork.pl

Plačiau apie konkursą:
http://biennale.zamek.malbork.pl/www/zamek/biennale/uploaded/fck_files/file/2020/informator
%20XXVII%20M%20Biennale%20Ekslibrisu%20Wsp%202020.pdf

