BRYŁY PLATONA - Regulamin

1. „Bryły Platona” to wspólna inicjatywa Galerii Sztuki Platon oraz Klubokawiarni Mleczarnia pod
patronatem Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.
2. Projekt ma charakter cykliczny i dedykowany jest studentom oraz młodym absolwentom kierunków
artystycznych uczelni wyższych. Inicjatywa ta ma na celu wyłonienie najciekawszych debiutujących
twórców. W projekcie mogą brać udział wyłącznie artyści nie współpracujący z żadną galerią sztuki we
Wrocławiu (w momencie zgłoszenia i przez cały czas trwania danej edycji Brył Platona).
3. Zgłaszane prace mogą być wykonane w technice: malarstwo, rysunek, grafika oraz instalacja ( której
forma umożliwia ekspozycję na ścianie).
Artysta ma obowiązek zgłoszenia minimum 6 prac wraz z formularzem zgłoszeniowym i krótką notą
biograficzną. Reprodukcje prac artysta zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną w formacie JPG
wraz z dokładnych opisem plików (nazwisko, tytuł, wymiary, technika, rok) na adres e-mail
galeria@platon.pl w tytule wpisując „Bryły Platona”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych reprodukcji do celów promocyjnych
bez uiszczania honorarium autorskiego.
5. Organizatorzy projektu powołują Komisję Kwalifikacyjną (w składzie Zespół Galerii Platon- Beata
Siemińska, Małgorzata Chęcińska, ASP – Marian Waldemar Kuczma, Bartosz Radziszewski,
Klubokawiarnia Mleczarnia – Ewa Mruk), której zadaniem będzie wyłonienie ze zgłoszonych artystów
dziesięciu zakwalifikowanych do następnego etapu.
6. Powołane przez organizatorów Niezależne Jury (w składzie: Marian Waldemar Kuczma, Ewa Mruk,
Mirosław Ratajczak, Agata Saraczyńska, Beata Siemińska, Anita Wincencujsz-Patyna) spośród finałowej
dziesiątki twórców wybierze jednego laureata, który otrzyma nagrodę główną.
7. Komisja Kwalifikacyjna i Niezależne Jury przyznają nagrody :
- dla każdego z dziesięciu wyłonionych finalistów nagrodę w postaci indywidualnej wystawy wraz z
uroczystym wernisażem w Klubokawiarni Mleczarnia we Wrocławiu,
- dla laureata nagrodę główną w postaci indywidualnej wystawy w Galerii Sztuki Platon z publikacją,
przyjęciem do ścisłego grona artystów reprezentowanych przez galerię, profesjonalną opieką artysty
na rynku sztuki oraz wszechstronną promocją jego twórczości
8. Projekt składa się z następujących etapów:
1.Nadsyłanie zgłoszeń.
2. Wyłonienie przez Komisję kwalifikacyjną dziesięciu artystów spośród nadesłanych zgłoszeń.
3. Zrealizowanie indywidualnych wystaw wybranych dziesięciu artystów w Klubokawiarni Mleczarnia
(styczeń-listopad), które podlegać będą ocenie niezależnego jury podczas wernisażu każdej z wystaw.
4. Obrady jury i wyłonienie głównego laureata Brył Platona (grudzień).
5. Finałowa wystawa laureata edycji I Brył Platona w Galerii Platon.
9. Decyzja o zakwalifikowaniu się kandydata do finałowej dziesiątki zostanie przekazana mu drogą mailową
oraz zostanie opublikowana na oficjalnej stronie Galerii Sztuki Platon.

10. Artyści zakwalifikowani do indywidualnej wystawy w Klubokawiarni Mleczarnia zobowiązani są do:
- dostarczenia prac do Klubokawiarni Mleczarnia w wyznaczonym przez organizatora terminie,
- przygotowanie prac do ekspozycji (haczyki, oprawa w przypadku prac na papierze).
11. Organizator zobowiązuje się do:
- organizacji wystaw dla finalistów wraz z uroczystym wernisażem w Klubokawiarni Mleczarnia,
- promocji wydarzeń,
- organizacji wystawy finałowej dla laureata w siedzibie Galerii Platon wraz z wernisażem.
12. Artysta wyraża zgodę na ewentualną sprzedaż prac po ustalonych wcześniej przez organizatora i artystę
cenach.
13. Artysta w momencie zgłoszenia się do projektu oświadcza, że posiada wyłączne prawo do wszystkich
prezentowanych prac.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu oraz w trakcie
trwania wystawy.
15. Prace należy odebrać najpóźniej 7 dni po zakończeniu wystawy.
16. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili ogłoszenia wyników.

ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. – Formularz Zgłoszeniowy

Załącznik nr 1.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Bryły Platona
Imię i nazwisko
Rok studiów/ rok ukończenia uczelni
Nazwa uczelni wyższej
Lista prac z tytułami i rozmiarami

1
2
3
4
5
6

Dane kontaktowe (telefon, adres e-mail)
Oświadczam, że zapoznałem/am się z
regulaminem projektu i go akceptuję.

podpis

