Výtvarná výstava KNIHA A LITERATÚRA
V marci a apríli (a v prípade veľkého počtu porotou vybraných diel aj v máji a júni) sa v novo
otváranej Mestskej knižnici v Písku v Juhočeskom kraji uskutoční medzinárodná výtvarná
výstava na tému Kniha a literatúra. Jeden vystavujúci môže prihlásiť najviac tri závesné diela
(maľba, grafika, textil, fotografia). Tému možno stvárniť najrôznejším spôsobom.
Organizátorom výstavy je Prácheňská umělecká beseda, umelecké združenie so sídlom
v Písku.
Diela musia byť zarámované a opatrené závesným prvkom (nie sklené systémy bez rámov),
diela z textilu príslušnými tyčami a závesmi. Na zadnej strane musí byť každé dielo
označené názvom a menom autora. Diela musia byť riadne a z pohľadu dopravy bezpečne
zabalené. Diela nesmú pre svoje rozmery vylučovať prepravu osobným autom (max. 120 x
100 cm).
Organizátor nemôže prevziať poistenie diel počas výstavy ani počas prepravy, čo znamená,
že každý vystavujúci poskytne svoje diela na vlastné riziko.
Diela na výstavu vyberú kurátori menovaní Mestskou knižnicou v Písku. Kurátori si
vyhradzujú právo odmietnuť diela, ktoré by narušovali celkovú koncepciu výstavy. Z dôvodu
charakteru výstavných priestorov (verejná knižnica pre deti aj dospelých) nemožno vystaviť
tzv. „obscénne“ diela. V prípade predaja možno diela odstrániť z výstavy aj počas jej trvania.
V prípade predaja vystaveného diela sa odvádza 5 % z ceny diela Prácheňskej umeleckej
besede. Vyúčtovanie výstavy sa uskutoční najneskôr do 30 dní od jej skončenia, tzn. 31.
mája alebo 31. júla. Výmenný kurz pre výstavu: 1 € = 25 CZK).
Každý vystavujúci uhradí prepravný poplatok 5 eur. Diela budú odvezené z dohodnutého
zberného miesta a po výstave budú na rovnaké zberné miesto vrátené. Zberným miestom
pre Slovensko je DOM KULTÚRY KRAMÁRE, STROMOVÁ BRATISLAVA a termínom pre
odovzdanie diel je víkend 16. a 17. februára, vždy od 10.00 do 13.00 hod.
Formulár prihlášky si možno vyžiadať na adrese prach.um.bes@seznam.cz, vyplnený
formulár treba odovzdať spolu s dielami (v papierovej podobe) a navyše poslať (podľa
možnosti aj s fotografiami diel) do 28. februára 2019 na túto istú adresu. Na rovnakú adresu
smerujte, prosím, aj prípadné otázky.
Za organizátora výstavy
PhDr. Andrej Rády

