EUROPOS ŠIUOLAIKINIO MENO BIENALĖ (The EUROPEAN BIENNIAL of
CONTEMPORARY ARTS – „EBCA 2020“

Vieta: Daniel Vignal galerijoje (egzistuojančioje nuo 1901 m. kaip ne pelno siekianti
organizacija).
Adresas: 8 Vieta du Maquis - 81330 Vabre – PRANCŪZIJA
Data: nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki birželio 30 d.
Klausimai el. p.: galeriedanielvignal@gmail.com

DALYVAVIMO SĄLYGOS:
1. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. vasario 28 d. konkurse gali dalyvauti bet kuris
profesionalus menininkas ar mėgėjas nuo 18 metų, gyvenantis Europos Sąjungoje bei
Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Norvegijoje ir Islandijoje.

2. Norintys dalyvauti, turi užpildyti žemiau esančią formą ir sumokėti 20 eu narystės mokestį už
2020 metus.
3. Atsiųsti originalaus ir unikalaus kūrinio nuotrauką JPEG formatu (nuotraukos pavadinimas
turi būti jūsų el. pašto adresas), sukurtą ant popieriaus, lino ar šviesios faneros, kurio matmenys
30 X 40 cm su 2 cm paraštėmis iš 4 pusių, kad darbą būtų galima įrėminti.
Išankstinė atranka: 2020 m. kovo mėn. pradžioje komisija, kurią sudarys galerijos
administracijos tarybos nariai, atrinks 15 meno kūrinių. Atrinkti menininkai turės asmeniškai
išsiųsti savo pasirinktus kūrinius į galeriją iki 2020 m. kovo 15 d. registruotu laišku. Galerijoje
2020 m. gegužės ir birželio mėn. jie bus įrėminti ir eksponuojami (tik neapdraudžiami).
Jų pardavimo kainas kartu nustatys menininkas (-ė) ir galerija. Bus taikomas 10% komisinis
mokestis. Neparduoti kūriniai 2020 m. liepos mėn. bus išsiųsti savininkams atgal galerijos
lėšomis.

PRIZAI:
EBCA GRAND PRIX: kovo pabaigoje komisija, kuriai pirmininkaus tarptautiniame meno
lauke gerai žinomas prancūzas (-ė) menininkas (-ė), bus išrinktas Didžiojo prizo (Grand Prix)
laimėtojas. Galerija įsigis laimėtojo meno kūrinį už 500,00 eu.
„Grand Prix“ menininkas (-ė) galės gegužės – birželio mėn surengti personalinę parodą Daniel
Vignal galerijoje. 2021 m. „Grand Prix“ bus įteikta oficialios ceremonijos metu, kuri vyks 2020
m. birželio 24 d. Laureato atvykimą, jo (jos) kelionės išlaidas ir 2 dienų apgyvendinimą su visa
nakvyne padengs galerija.

EBCA VIEŠASIS PRIZAS: Europos šiuolaikinio meno bienalės – EBCA 2020 parodos metu
lankytojai balsuos už geriausią kūrinį. Surinkęs daugiausia simpatijų meno kūrinys Daniel
Vignal galerijos bus įsigytas už 200,00 eu.

PARAIŠKOS FORMA (ją galima nukopijuoti)

APPLICATION FORM (this may be copied):
Surname, first name & pseudonym if any
Date and place of birth
Occupation
Nationality/nationalities
Postal address
Email address
Title and type of work presented:

DUOMENYS NARYSTĖS MOKESČIUI:
The 2020 association membership fee to be paid by
– FRENCH CHEQUE ONLY payable to Galerie Daniel Vignal sent by post to the Galerie
– SEPA (banks inside the European Union) bank transfer:
IBAN: FR69 2004 1010 1615 4093 2T03 759
BIC: PSSTFRPPTOU (mention the reference EBCA 2020)

PAYPAL payment to aladire976@gmail.com – mention the reference EBCA 2020
Western Union payment to Daniel Vignal – 8 Place du Maquis 81330 Vabre – FRANCE
(mention the reference EBCA 2020)

ATKREIPKITE DĖMESĮ, kad Prancūzijos įstatymai draudžia siųsti paštu grynuosius
pinigus. Jūsų paraiška bus užpildyta, kai galerija gaus šią formą, narystės mokestį
(pavedimu) ir JPEG fotografijos failą.
Daugiau informacijos: https://sim.is/european-biennial-of-contemporary-art-2020/

