Bangkoki pályázat

Â
4. Bangkoki Nyomat és Rajz Triennálé (főbb információk) 2013-as vagy későbbi művekkel
lehet részt venni, és csak olyanokkal, amik papírra készültek, fotópapírra készült műveket nem
fogadnak el.
Két kategória: 1.
Rajz
2.
Nyomat.Â
Minden művész indulhat mindkét kategóriában, kategóriánként max. 3 művel.
Minden művön fel kell tüntetni:
a művész nevét,Â
készítés évét,Â
aláírás nélkül nem fogadnak el művet.
Nyomat kategóriában minden technikát (beleértve a digitális nyomatot is) elfogadnak,Â
de csak papíron.
Méret: min.40x60 cm, max. 80x120 cml.Â
Összetekerve irathengerben postán kell küldeni.
Első kör:
A műveket CD-n vagy DVD-n kell elküldeni, aminek tartalmaznia kell minden mű adatait is:Â
művész neve, keletkezés éve,
mű címe, mű technikája, Â
mű mérete.Â
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A mellékelt nyomtatványokat ki kell kitölteni!
A képeket JPG fileban kell küldeni, és nem lehet nagyobb 5 MB-nál, 150 dpi-s felbontásban.Â
Az aláírásnak és a keletkezés évének jól láthatónak kell lennie a képen.
A cd, dvd postára adása: augusztus 1. és augusztus 20 között, 2014-ben.Â
A digitális anyagot nem küldik vissza.
Második kör, aki bekerül, annak 2014. november 29-ig kell eljuttatnia a műveket, keretezetlenül,
hengerben, biztosítás nélkül. A szokásos „Printed Matter” és „No commercial value” feliratoknak
szerepelni kell a csomagon.
Â A henger hossza nem haladhatja meg a 95 cm-t.Â
A szállítás közbeni károkért nem vállalnak felelősséget.
A beérkező műveket újra zsűrizik.
Díjak mindkét kategóriában:
1 nagydíj 300 000 bath
4 triennálé díj 70 000 bath
kb 10 vásárlás 40 000 bath (szponzori díjak)
Minden díjazott mű a Silpakorn Egyetem gyűjteményébe kerül, kivéve a szponzori díjakat az a
díjat adó tulajdona lesz.
Az egyetem fenntartja a kiállításon résztvevő képek (nem kereskedelmi célú) publikálásának
jogát.
A nem díjazott műveket az egyetem csomagolja és visszapostázza a művészeknek.
Minden résztvevő kap egy kétnyelvű katalógust is.
A kiállítás a Bangkoki Művészeti és Kulturális Központban lesz, 2015 májusában és júniusában.
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A cím, ahová a digitális anyagot és a műveket is küldeni kell:
The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition
Art and Culture Office
L Floor, Office of President,
Silpakorn University
22 Borommarrachachonnani oad, Taling Chan District,
Bangkok
10170 THAILAND
A címet ajánlatos a mellékelt adatlapról ellenőrizni, ill, kimásolni.!!!
Â
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