Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego
Przemyśl 2021
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla

Zapraszamy do udziału w 12. edycji konkursu
Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego - Przemyśl 2021
Celem konkursu jest promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików,
a także twórczości i dorobku artystycznego wybitnego artysty, przemyślanina Mariana Strooskiego.
Organizatorem wystawy pokonkursowej w roku 2021 jest
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Kapituła Nagrody powoła profesjonalne jury konkursu, które wyłoni:
Laureata Nagrody Artystycznej im. Mariana Strooskiego - Przemyśl 2021
przyznając mu Nagrodę w wysokości 10.000 zł
Do konkursu przyjęte będą prace powstałe w latach 2019 - 2021
Prace wraz z wypełnioną Kartą Zgłoszenia należy składać w dniach 24 - 30 maja 2021 r.
w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 3
Otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczeniem Nagrody planowane jest
w dniu 13 czerwca (niedziela) 2021 r. o godzinie 12:00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej
w Przemyślu

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Nagrody,
a także czytelne wypełnienie dołączonej Karty Zgłoszenia
Dodatkowe informacje:
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 3
T: 16 678 3881, E: galeria_przemysl@pro.onet.pl
www.bwaprzemysl.pl
Andrzej Cieszyoski
Biuro Organizacyjne Nagrody
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego
Przemyśl 2021
pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla

REGULAMIN
Kapituła Nagrody / Organizatorzy
Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu
Centrum Kulturalne w Przemyślu
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu
Cel

Promocja przemyskich artystów plastyków i fotografików, a także twórczości i dorobku artystycznego
wybitnego artysty, przemyślanina Mariana Strooskiego
Warunki udziału

1. W konkursie i wystawie pokonkursowej mogą wziąd udział wyłącznie artyści profesjonalni absolwenci wyższych uczelni plastycznych, członkowie plastycznych i fotograficznych związków
twórczych oraz plastycy legitymujący się dyplomem magisterskim wyższych uczelni prowadzących
kształcenie na kierunkach artystycznych, zamieszkali i tworzący na terenie miasta Przemyśla
i powiatu przemyskiego.
2. Konkurs będzie rozstrzygnięty przy udziale minimum 10 artystów.
3. Każdy z artystów może złożyd wraz z kartą zgłoszenia od 2 do 5 prac - niezależnie od uprawianej
dziedziny sztuki.
4. W konkursie mogą wziąd udział prace będące własnością autora, wykonane w roku bieżącym lub
poprzedzającym aktualną edycję konkursu.
5. W przypadku dzieł wieloczłonowych każda częśd traktowana będzie jako oddzielna praca.
6. Każda z prac zgłoszonych do konkursu musi byd sygnowana i datowana, a także wyraźnie opisana
na odwrocie w/g schematu ustalonego w karcie zgłoszenia (w załączeniu).

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego
1. Jury konkursu przyzna Nagrodę Artystyczną im. Mariana Strooskiego (1) w wysokości 10.000 zł.
oraz pamiątkową statuetkę.
2. Jury może przyznad wyróżnienia honorowe.
3. Nagroda i wyróżnienia mogą byd przyznane za dzieło pojedyncze lub za zestaw prezentowanych
prac.
4. Nagrodzona praca przejdzie na własnośd aktualnego organizatora konkursu.
5. W przypadku przyznania Nagrody za zestaw prac - aktualny organizator konkursu zdecyduje
o wyborze jednej z prezentowanych prac laureata do przekazania na rzecz organizatora.
6. Laureat Nagrody im. Mariana Strooskiego w terminie jednego tygodnia od ogłoszenia wyników,
dostarczy do Biura Organizacyjnego Nagrody materiały niezbędne do zamieszczenia w katalogu.
7. Laureat Nagrody zostanie zaproszony do zorganizowania wystawy indywidualnej w Muzeum
Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w terminie i na zasadach ustalonych z Muzeum.
8. Jury zastrzega sobie prawo do wyeliminowania z konkursu prac obrażających uczucia religijne,
obyczajowe i narodowe.
Jury
Kapituła Nagrody powoła profesjonalne jury konkursu złożone z artystów plastyków, historyków
lub krytyków sztuki.
Terminy
2020
2021

listopad
24 - 30 maja
13 czerwca
13 lipca
sierpnieo

- ogłoszenie konkursu, rozesłanie regulaminów wraz z kartami zgłoszenia
- składanie prac w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu
- otwarcie wystawy pokonkursowej połączone z wręczeniem Nagrody
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
- zakooczenie wystawy
- zwrot prac uczestnikom konkursu
Postanowienia ogólne

1. Każdy uczestnik konkursu składa wraz z pracami wypełnioną Kartę Zgłoszenia.
2. Brak Karty Zgłoszenia, jej błędne wypełnienie, przekroczenie ustalonego terminu zgłaszania prac
do konkursu, brak odpowiedniego opisu prac - upoważnia organizatora do wyeliminowania tych
prac z udziału w konkursie i wystawie pokonkursowej.
3. W roku 2021 wystawa pokonkursowa zorganizowana będzie w Muzeum Narodowym Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu.
4. Organizator wystawy pokonkursowej (ze względu na możliwości ekspozycyjne) ma prawo decyzji
dotyczącej ilości prac jednego autora eksponowanych na wystawie - za wyjątkiem prac
nagrodzonego artysty.
5. Wystawie towarzyszyd będzie katalog z reprodukcjami prac nagrodzonych i nazwiskami
wszystkich uczestników wystawy pokonkursowej.

6. Organizator ponosi odpowiedzialnośd za powierzone prace od momentu przyjęcia do czasu ich
zwrotu.
7. Autorzy są zobowiązani do odbioru prac do kooca sierpnia 2021 r. Po tym terminie organizator
nie ponosi odpowiedzialności za powierzone prace.
8 Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo
i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach
z przesłanych zdjęd cyfrowych jego pracy dostarczonej na Konkurs, przez Organizatora oraz przez
podmioty wskazane przez Organizatora, w celach promocyjnych, w tym zamieszczenie w katalogu,
rozpowszechnianie przez sied informatyczną i multimedialną.
9. Kapituła Nagrody zastrzega sobie prawo interpretacji postanowieo niniejszego regulaminu.
10. Podpisanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
11. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014
r., poz. 1182 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,
w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu, przekazania laureatom nagród
i wyróżnieo, przesłania uczestnikom katalogu. Podanie danych osobowych ma charakter
dobrowolny, ale niezbędny do udziału w Konkursie. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu do
swoich danych oraz możliwośd ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Kapituła Nagrody:

Janusz Łukasiewicz, Naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta Przemyśla
Renata Nowakowska, Dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu
Janusz Czarski, Dyrektor Centrum Kulturalnego w Przemyślu
Jan Jarosz, Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Janusz J. Cywicki, Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Nagroda Artystyczna im. Mariana Strooskiego
Przemyśl 2021
Pod Patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla
KARTA ZGŁOSZENIA
Prosimy o czytelne i dokładne wypełnienie

Imię i nazwisko autora..............................................................................................................................
adres / e-mail / tel. ...................................................................................................................................
ukooczona uczelnia artystyczna / rok ukooczenia, kierunek; przynależnośd do związków twórczych
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
...................................................................................................................................................................
Lp.
Tytuł pracy
rok powstania
technika
format
wartośd
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Składanie prac: 24 – 30.05 (niedziela) 2021, godz. 15:00
Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu, ul. T. Kościuszki 3
Oświadczam że zapoznałem się i akceptuję postanowienia regulaminu.

Data .......................................................

podpis autora ...............................................................

