ogólnopolska wystawa marynistyczna
organizator
współpraca

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, statek-muzeum DAR POMORZA

Celem wystawy BARWY MORZA jest zaprezentowanie prac malarskich przedstawiających i nieprzedstawiających,
nawiązujących do piękna i tajemnicy morza.
Wystawa odbędzie się na pokładzie historycznej Białej Fregaty DAR POMORZA zacumowanej w Gdyni.

regulamin
1. W wystawie mogą wziąć udział wyłącznie absolwenci uczelni artystycznych (z wyłączeniem licencjatu)
oraz członkowie ZPAP.
2. Do wystawy można zgłosić do dwóch prac malarskich, wykonanych w dowolnej technice malarskiej
z ostatnich trzech lat, z wyłączeniem poliptyków. Wymagane wymiary zgłaszanych prac: 60 cm x 90 cm
z tolerancją do 10 cm na każdym boku.
3. Kwalifikacja prac odbędzie się na podstawie nadesłanych internetem reprodukcji prac w wersji cyfrowej (pliki)
(na adres e-mail: barwy@gepart.pl w wersji poglądowej o wielkości do 1500 pix na dłuższym boku i rozdzielczości 72 dpi
w formacie JPG w kolorze RGB. Do druku wydawnictwa okolicznościowego, prosimy załączyć wersję w kolorze CMYK,
o wymiarze na dłuższym boku do 18 cm/2126 pix w formacie TIFF bądź JPG o rozdzielczości 300 dpi. Reprodukcje prac
w wersji cyfrowej (pliki) muszą być dokładnie opisana: imię, nazwisko autora, tytuły prac, w dodatkowym pliku tekstowym.
Reprodukcje muszą być bardzo dobrej jakości: kolor, ostrość, kontrast - gdyż zostaną wykorzystane (nieodpłatnie) jako ilustracje
do druku wydawnictwa okolicznościowego.
Artyści proszeni są o dokonanie opłaty w wysokości 80 PLN, która zostanie przeznaczona na cele organizacyjne
i nie podlega zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania na wystawę.
4. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty 80 PLN na konto organizatora:
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART, ul. Wojewódzka 7, 81-437 GDYNIA
Bank Zachodni WBK w Gdyni, konto nr 94 1500 1881 1218 8004 9706 0000.
5. Prace dostarczone na wystawę muszą być przygotowane technicznie do zawieszenia.
Opis pracy i sposób jej ekspozycji powinien być podany w karcie zgłoszenia. Każda praca musi mieć:
- zawieszki
- metryczkę identyfikacyjną mocno umocowaną na odwrocie
- metryczka ma zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania, wartość.
6. Komisja dokona przeglądu nadesłanych reprodukcji prac w wersji cyfrowej (pliki) i wybierze
na ich podstawie prace na wystawę. Wynik obrad komisji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej
www.eraartprofile.pl - a autorzy powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
7. Karta zgłoszenia i dowód wpłaty mogą być przesłane internetem na adres: barwy@gepart.pl

kalendarium
25. 02.2018 r.
(nieprzekraczalny termin) należy przesłać internetem:
1. reprodukcje prac w wersji cyfrowej (pliki)na adres internetowy: barwy@gepart.pl
2. wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa (może być poczta)
3. kopię dowodu wpłaty (może być poczta)
adres pocztowy:
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
ul. Wojewódzka 7
81- 437 GDYNIA

2 – 3.03.

kwalifikacja prac na wystawę i powiadamianie artystów internetem

12.04.
13 – 15.04.

w godzinach od 15.00 do 17.00 przyjmowanie przesyłek i dostarczanie prac na wystawę
w godzinach od 10.00 do 17.00 przyjmowanie przesyłek i dostarczanie prac na wystawę
statek-muzeum DAR POMORZA
al. Jana Pawła II
81-345 GDYNIA
telefon: 58 620 23 71, GSM 697 607 166, telefax: 58 620 24 77
e-mail: dar.pomorza@nmm.pl
www.nmm.pl

21.04.

o godzinie 17.00 wernisaż na pokładzie fregaty DAR POMORZA

22.04.–20.06.

wystawa na DARZE POMORZA

21.06. i 22.06.

odbiór prac od godziny 11.00 do 17.00

25.06.2018 r.

wysyłka prac (prace nieodebrane nie będą ponownie wysyłane do adresata)

informacje końcowe
Prace przesyłane pocztą lub firmą przewozową muszą być bardzo dobrze zabezpieczone. Za ewentualne uszkodzenia
organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. Stan prac dostarczonych osobiście, pocztą lub firmą przewozową będzie sprawdzany
komisyjnie, ewentualne uszkodzenia zostaną opisane w protokole. Prosimy opakowania zewnętrzne i wewnętrzne wyraźnie
opisać celem ułatwienia wysyłki zwrotnej po zakończeniu wystawy. W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze
informowanie o wszelkich zmianach adresu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji fotografii prac
biorących udział w wystawie. Wystawa będzie chroniona w systemie muzealnym. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
zniszczenie lub zaginięcie prac. Odsyłanie prac po wystawie odbędzie się firmą przewozową na koszt autora za zaliczeniem
pocztowym, jako przesyłka bez wartości, a na wyraźne życzenie będą one wysyłane jako przesyłki wartościowe również na
koszt autora. Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART posługuje się POCZTEX em – usługą Poczty Polskiej.
Aktualne informacje będą dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART:
http://eraartprofile.pl/eraartprofile/?page_id=3366

organizator

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
ul. Wojewódzka 7
81-437 GDYNIA
e-mail: barwy@gepart.pl galeria.era-art@wp.pl
www.eraartprofile.pl

współpraca

Narodowe Muzeum Morskie
statek-muzeum DAR POMORZA
al. Jana Pawła II
81-345 GDYNIA
telefon: 58 620 23 71, e-mail: dar.pomorza@nmm.pl,
www.nmm.pl/dar-pomorza

koordynator projektu

Daria Sołtan-Krzyżyńska, GSM 605 533 691

kurator

Feliks Malinowski, GSM 693 781 790, e-mail: barwy@gepart.pl

