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I N F O R M A T O R
DLA  UCZESTNIKÓW  PROGRAMU

...........................................................................
Informacje  organizacyjne dla Artystów

(aktualizacja  10.06.2015)

INFORMACJE  O  PROGRAMIE

� Międzyregionalny program pn. "Derby Artystyczne - Śląsk & Małopolska '2015 i województwa
ościenne" jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie ubiegłoroczną edycją całego projektu, potrzebę
integracji środowisk kulturotwórczych oraz prezentacji dorobku artystycznego Autorów reprezentujących
róŜne środowiska artystyczne i organizacje z róŜnych regionów Polski południowej.

� W ubiegłym roku  w projekcie udział wzięło 91 uczestników , w tym 41 Artystów profesjonalnych,
50 nieprofesjonalnych łącznie z Artystami niesłyszącymi oraz  gośćmi specjalnymi.

� W ramach projektu odbyły si ę dwie wystawy główne  - jedna w województwie śląskim (Galeria Elektrownia
w Czeladzi), druga w województwie małopolskim (Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie), na których
prezentowaliśmy łącznie ok.380 prac oraz kilka wystaw towarzyszących (retrospektywnych) z mniejszą ilością
prac (Mysłowice, Wojnicz, Nakło Śląskie).
Na zakończenie edycji ubiegłorocznej programu, realizowana jest od kwietnia do czerwca 2015 roku wystawa
objazdowa "TOP-ART" prezentująca wybrane prace z Programu, która odwiedzi 6 miast w Małopolsce i na
Śląsku

� W ramach tegorocznej edycji Programu mi ędzyregionalnego pn. "Derby Artystyczne Śląsk & Mało-
polska '2015 i województwa o ścienne" , zaplanowano realizację dwóch głównych wystaw malarstwa
i grafiki pt. "Kobieta oczami artysty" & "Barwy rzeczywisto ści", które ponownie odbędą się w Małopolsce
i na Śląsku oraz dwóch wystaw towarzyszących w wybranych miastach z województw sąsiadujących oraz
artystycznych imprez towarzyszących, które odbędą się w wybranych miejscowościach

� Termin imprez – planowany jest w okresie od sierpnia do listopada 2015 r .
� Partnerem programowym tegorocznej edycji Programu jest  ZPAP Okr ęg Tarnowski

Program "Derby Artystyczne' 2015" to m.in:

� dwie główne wystawy  -  pierwsza w woj. małopolskim przygotowywana w Tarnowie, druga w województwie
śląskim przygotowywana w Katowicach (miasta w trakcie ustaleń), na których zostaną zaprezentowane
wszystkie zakwalifikowane prace do Programu.
Ilość prac do prezentacji na wystawach w II edycji programu, została ograniczona - wstępnie szacuje się,
Ŝe zaprezentowanych będzie około 200-230 prac  (w tym roku ilość prac została ograniczona regulaminowo)

� realizacja dwóch wystaw towarzysz ących – retrospektywnych w wybranych miastach w województwach
sąsiadujących – ilość prac zostanie dostosowana do moŜliwości ekspozycyjnych w danym mieście

� towarzysz ące wystawom spotkania z Artystami – realizowane w formie "Kawiarenki Artystycznej" lub teŜ
w formie "Rautu Artystycznego" na głównych wystawach.
Spotkania te dają moŜliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy uczestnikami programu, zdobycia
wiedzy merytoryczenej oraz warsztatowej poprzez dyskusje; jest to teŜ okazja do bezpośredniej konfrontacji
z odbiorcami sztuki, osób przybyłych na wydarzenie, przedstawicieli samorządów, organizacji kulturotwórczych

� imprezy towarzysz ące:  – wzorem 2014 roku, przygotowywane są imprezy towarzyszące Programu, o których
informacje szczegółowe organizatorzy podawać będą w terminie późniejszym na stronie informacyjnej
Programu. Aktualnie z uwagi na duŜą ilość zgłoszonych propozycji, trwa ich weryfikacja i podejmowane
są uzgodnienia dotyczące miejsc realizacji.

:::  STRONA  INFORMACYJNA:        www.art-plus.info/derby

:::  ADRES  POCZTY  ELEKTRONICZNEJ:       biuro.art-plus@o2.pl
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INFORMACJE:

� Wystawy główne pt. "Kobieta oczami artysty" & "Barwy rzeczywisto ści"
� Realizacja: po 1 głównej wystawie w województwie śląskim i małopolskim oraz 2 wystawy towarzyszące

w wybranych miastach
� Zgłoszenie prac do wystaw – obejmuje 2 prace , po jednej w kaŜdym temacie. Natomiast zaproponować

w zgłoszeniu moŜna 4 prace, do wyboru przez zespół organizacyjny
� Dodatkowy drugi termin zgłoszenia propozycji prac oraz przesłania Karty Zgłoszenia:   do 30 czerwca 2015 r
� Termin realizacji wystaw: w okresie od września do listopada 2015 r
� Termin inauguracji całego Programu:  II połowa sierpnia 2015 r
� Opłata rejestracyjno-zgłoszeniowa  tak jak w 2014 roku, wynosi 85,00 zł    

ZASADY  ZGŁOSZENIA uczestnictwa i udziału w Program ie "Derby Artystyczne' 2015":

� Artyści z objętych projektem województw, zgłaszać mogą do programu proponowane do wystaw prace
w dwóch tematach wystawy, a kwalifikacji prac do wystaw dokona zespół organizacyjny, uwzględniając
zgodność proponowanych prac z tematyką wystaw oraz walory przekazu artystycznego

� W bieŜącym roku do prezentacji zostanie zakwalifikowanych mniej prac niŜ w 2014 roku; odbędą się teŜ
dodatkowe prezentacje gości specjalnych w uznaniu za ich dorobek artystyczny.
Łącznie na wystawach głównych planowana jest prezentacja ok. 200-230 prac.

� Zgłoszenia udziału w Derbach naleŜy dokonać w jak najkrótszym terminie po otrzymaniu materiałów
informacyjnych i Karty Zgłoszenia, z uwagi na ustaloną limitowaną ilość uczestników.
Drugi dodatkowy termin zgłoszenia uczestnictwa w Programie oraz pro pozycji prac
mija 30 czerwca 2015 r

� Zaproponowane prace będą przeglądane i kwalifikowane do wystaw, wg. kolejności nadesłanych
"Kart zgłoszeń"

� W zaleŜności od ilości zgłoszonych proponowanych prac, Organizator moŜe zgodnie z regulaminem, ustalić
dodatkowy termin zgłoszeń

� Do prezentacji na wystawach moŜna zgłosi ć 2 prace  – jedną w temacie pt. "Kobieta oczami artysty"
i drugą w temacie  pt. "Barwy rzeczywisto ści".
W zgłoszeniu moŜna zaproponowa ć 4 prace do wyboru przez zespół organizacyjny

� Przy braku prac w obu tematach, moŜna wystąpić z wnioskiem o dopuszczenie do wystaw proponowanych
prac w jednym temacie – wniosek jest do pobrania ze strony informacyjnej  (www.art-plus.info/derby)

Uwagi:

� do wystaw w ramach Programu "Derby Artystyczne"  ze zgłoszonych prac zakwalifikowane mogą być
maksymalnie 2 prace – tj  1 praca w temacie "Kobieta oczami artysty" i 1 praca w temacie "Barwy
rzeczywistości"

� zgłaszający (twórcy) mogą zgłosić większą ilość prac jako propozycje do wystaw, do wyboru przez zespół
organizacyjny

� Celem dokonania zgłoszenia:

a) naleŜy wypełni ć Kart ę Zgłoszenia  i przesłać w podanym terminie pocztą elektroniczną na adres:
      "biuro.art-plus@o2.pl"
b) dokonać wpłaty opłaty rejestracyjnej-zgłoszeniowej w wysoko ści 85,00 zł  na konto Organizatora
      podane w karcie zgłoszenia
c) przesłać zdjęcia proponowanych prac  zgłaszanych do wystaw (w formacie jpeg, jpg, png, bmp lub tif),
      minimalna szerokość zdjęcia to 300 px (pikseli)
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� Organizator w terminie do dnia 15 czerwca poinformu je o pracach zakwalifikowanych do wystaw,
zgłoszonych w terminie do 30 maja br, przesyłając do wszystkich zgłaszających komunikat w tej sprawie oraz
publikując informacje na stronie informacyjnej.

Informacje o pracach zakwalifikowanych do wystaw w drugim terminie zgłosze ń, podane będą najpóźniej
do dnia  7 lipca 2015 r

� Po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu prac  do wystaw , zgłaszający zobowiązany jest
dostarczyć prace w wersji zgłoszonej w Karcie Zgłoszenia oraz w podanym terminie do Organizatora,
do wskazanego przez Organizatora miejsca.

� Proponowane do wystaw i zgłaszane prace, będą kwalifikowane pod względem zgodności z tematyką
wystaw oraz walorów przekazu artystycznego, przez zespół organizacyjny

� Zakwalifikowane prace naleŜy dostarczyć kurierem lub osobiście na adres podany przez Organizatora
w podanym terminie w miesi ącu sierpniu 2015 r .
Informacje będą wysyłane do wszystkich uczestników zakwalifikowanych do wystaw i podawane na stronie
informacyjnej Programu  (www.art-plus.info/derby)

� W przypadku nie zakwalifikowania zgłoszonych propoz ycji prac do wystawy  przez Komisję kwalifikującą,
wpłacona opłata rejestracyjna-zgłoszeniowa, zostanie zwrócona zgłaszającemu, zgodnie z informacjami
podanymi w Karcie Zgłoszenia, w terminie do 14 dni od ogłoszenia zakwalifikowanych prac

� Przy rezygnacji zgłaszaj ącego  z udziału w Programie po dokonaniu zgłoszenia i zakwalifikowaniu prac do
wystaw, wniesiona opłata rejestracyjno-zgłoszeniowa nie podlega zwrotowi

Uwagi:

� Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia nie wymaga równoczesnego wysyłania zdjęć zgłaszanych prac
do kwalifikacji w wersji elektronicznej – zdjęcia prac moŜna dosłać w podanym terminie zakończenia przyjmowania
zgłoszeń tj. najpó źniej do dnia  30czerwca 2015 r

� PRACE NA WYSTAWĘ moŜna wysyłać lub dostarczać do Organizatora pod podany adres, dopiero po ogłoszeniu
zakwalifikowanych prac i podaniu terminu oraz miejsca do ich dostarczania

� Do wystaw nie moŜna zgłaszać kopii prac innych Autorów
� Prace zgłaszane do wystawy mogą być wykonane w dowolnej technice

Zgłoszenie uczestnictwa obejmuje:

1) dokładne wypełnienie  Karty Zgłoszenia  i przesłanie pocztą elektroniczną na adres Organizatora
2) dokonanie opłaty rejestracyjnej-zgłoszeniowej w wys. 85,00 zł (po przesłaniu Karty Zgłoszenia), na podane konto
3) zgłoszenie proponowanych prac  do wystaw w ramach Derbów  (zakwalifikowane mogą być maksymalnie

2 prace do wystaw, zaproponować w zgłoszeniu moŜna więcej do wyboru)
4) dosłanie zdj ęć proponowanych pr ac zgłaszanych do Derbów w wersji elektronicznej ,  w podanym terminie
5) dostarczenie prac do wskazanego przez Organizatora miejsca, w terminie najpóźniej do 7-miu dni przed terminem

rozpoczęcia pierwszej wystawy.
Dostarczyć prace moŜna osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

6) Uczestnicy Derbów dostarczają prace i odbierają na własny koszt.

INFORMACJE  DOTYCZĄCE  PRAC:

� Minimalny rozmiar obrazów dla technik: olej/akryl/mieszane wynosi dla krótszego boku 40 cm + rama
� Minimalny rozmiar prac w technikach m.in. grafika, linoryt, pastel - format A3
� Prace jako dyptyk (tryptyk) – traktowane są jako pojedyncza praca
� Dopuszczalne są zestawienia małych prac (np. grafiki) w jednej, wspólnej antyramie.
� Prosimy nie oprawiać obrazów w duŜe, cięŜkie i grubo zdobione ramy, gdyŜ są wyjątkowo podatne na

uszkodzenia.
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� Nie przyjmujemy prac oprawionych w szkło
� Na odwrocie kaŜdej pracy naleŜy umieścić informacje: autor (imię, nazwisko) i tytuł pracy

(np. w formie metryczki)
� Do programu Derby' 2015 nie moŜna zgłaszać prac z poprzedniej edycji wystaw.
� Nadesłane lub dostarczone prace powinny posiadać zawieszkę adekwatną do cięŜaru pracy, z moŜliwością

zawieszenia obrazu na haku lub bezpośrednio na grubej lince. Prace bez stosownych zawieszek będą
traktowane jako rezerwowe.

Uczestnikom wystaw w ramach Programu "Derby Artystyc zne", Organizator zapewnia:

� prezentację prac na 2-ch głównych wystawach Programu organizowanych w województwie śląskim i małopolskim
� prezentację prac na 2-ch wystawach dodatkowych, organizowanych w wybranych miastach z województw

sąsiadujących
� zamieszczenie informacji o uczestnikach na afiszach programowych wystaw
� prezentację notki biograficznej o autorze wraz z danymi kontaktowymi (strona www, email, telefon)

w elektronicznej wersji Informatora Programu "Derby Artystyczne", prezentującego autorów prac
� moŜliwość udziału w spotkaniach artystycznych organizowanych w ramach wystaw oraz w imprezach

towarzyszących np. Raut Artystyczny, Kawiarenka Artystyczna i inne
� podanie informacji o uczestnikach wystaw i autorach prac w materiałach informacyjno-prasowych, wydawanych

przez Organizatora

INFORMACJE  DODATKOWE:

� Organizatorzy przygotowują wydanie afiszy informacyjnych i programu "Derbów Artystycznych' 2015"
z informacjami o Autorach.
Realizacja "Katalogu Autorów" zaleŜna będzie od pozyskania na ten cel środków z programu grantowego

� Uczestnicy Programu mogą zgłosić prace do sprzedaŜy w ramach wystaw na Derbach
Informacje szczegółowe będą przesyłane przez Organizatora oraz będą dostępne  na stronie:
www.art-plus.info/derby

� Organizator nie odpowiada za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu związanego z dostarczaniem
prac do organizatora i ich odbiorem

� Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć prac zakwalifikowanych do wystaw, nadesłanych przez
Zgłaszających, dla potrzeb publikacji w celach informacyjnych Programu,
bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat

� Organizator zabezpiecza prace podczas ekspozycji
� Prace zgłoszone do wystaw i nie odebrane w terminie do 3-ch miesięcy od terminy zakończenia ostatniej

wystawy "Derby' 2015" przechodzą na własność Organizatora i zostaną zlicytowane na
cele artystyczne.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami organizacyjnymi / regulaminem Programu.
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Informacje podsumowuj ące:

� Cel projektu:
Integracja środowisk twórczych, prezentacja dorobku artystów z sąsiadujących regionów, integracja sztuki,
promocja regionów poprzez działania i wydarzenia artystyczne. Inspirowanie artystów do dalszych działań
artystycznych, pokazanie celowości pracy związanej  z twórczością artystyczną, skonfrontowanie działań
artystycznych z artystami z innych rejonów Polski, integracja róŜnych grup wiekowych artystów oraz róŜnych
środowisk twórczych.

� Termin realizacji: prace programowe w okresie czerwiec – grudzień 2015;  program i wystawy w okresie
od końca sierpnia do końca listopada 2015

� Organizatorzy zastrzegaj ą sobie mo Ŝliwo ść zmiany miejsc oraz terminów realizacji wystaw i im prez
towarzysz ących .
O ostatecznym terminie imprez, organizatorzy informować będą w materiałach  informacyjnych przesyłanych
do zgłoszonych autorów prac oraz na stronie internetowej pod adresem:     www.art-plus.info/derby

� Z uwagi na ograniczenia miejsc wystawowych ilość uczestników Derbów Artystycznych jest limitowana
– decyduje kolejno ść zgłosze ń

� Organizacja Projektu: Centrum Art-Plus w Krakowie - Fundacja  i   Formacja Producencka "Grupa-21",
przy współpracy Komitetu Programowego Projektu "Integracji Sztuki" (reprezentanci środowisk artystycznych)

� Produkcja imprez:  Impresariat Centrum Art-Plus  i  Formacja Producencka "Grupa-21"
� KONTAKT:

:::  Centrum "Art-Plus" w Krakowie,  31-949 Kraków, os. Zgody 1  (Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta)
:::  Telefony:   - Biuro: +48 518 208 014  //   - Kierownictwo: +48 737-574-571;  e-mail: biuro.art-plus@o2.pl
:::  ADRES DO KORESPONDENCJI:   Centrum "Art-Plus",  UP Kraków 30;  31-955 Kraków, os. Urocze 5;   skr. poczt. 4

� Informacje:   www.art-plus.info/derby


