Podmínky mezinárodní soutěže exlibris
u příležitosti 37. kongresu FISAE v Praze
Spolek sběratelů a přátel exlibris jako pořadatel 37. kongresu FISAE, který se bude konat
v Praze ve dnech 28. srpna – 2. září 2018 vypisuje otevřenou mezinárodní soutěž exlibris
a dovoluje si Vás vyzvat k účasti na této prestižní přehlídce. Cílem soutěže je v mezinárodním
kontextu představit a popularizovat současnou tvorbu exlibris.
1.	Soutěž je otevřená všem umělcům z celého světa. Účast
v soutěži je bezplatná.
2.	Do soutěže budou přijata exlibris vytvořená klasickými
grafickými technikami, přípustná je i počítačová grafika
(CGD), vytištěná na papíru maximální velikosti
297 x 210 mm (A4), (rozměr delší strany exlibris nesmí
být větší než 170 mm), která vznikla v letech 2016 – 2018.
Nebudou přijaty kresby, fotografie, návrhy na exlibris
nebo kopie.
3.	Každý účastník může zaslat nejvýše tři práce, každou ve
dvou shodných výtiscích.
4.	Téma soutěže je volné. Vítána budou i exlibris s tematikou
vztahující se k Praze a České republice. Porota bude
hodnotit umělecké pojetí, výtvarné řešení obrazové části,
začlenění písma a kvalitu grafické práce.
5.	Součástí grafického řešení bude čitelný text EX LIBRIS
(lze použít zkratku) a jméno vlastníka (lze použít iniciály).
Vlastníkem exlibris musí být jakákoli žijící osoba nebo
existující instituce.
6.	Každý výtisk bude na líci autorem podepsán, na rubu
bude uvedeno latinkou jméno autora, rok vzniku práce,
užitá grafická technika, jméno vlastníka, název práce
a číselné označení shodně s údaji na přiložené přihlášce.
7.	K zásilce grafických listů účastník přiloží vyplněnou
přihlášku do soutěže na formuláři, který je součástí
soutěžních podmínek.
8.	Došlé práce bude hodnotit šestičlenná porota složená

z předních českých výtvarníků a teoretiků umění, kterou
bude jmenovat vypisovatel.
9.	Zaslané práce se stávají majetkem vypisovatele, který
s nimi může nakládat dle svého uvážení a volně je použít
ke zveřejnění, reprodukci a publikování v souvislosti se
soutěží. (Mimo soutěž platí autorská práva).
10.	K soutěži bude vydán barevný katalog, kde bude
reprodukována vždy jedna práce od každého autora,
jehož práce budou do tohoto katalogu nominovány.
Katalog obdrží zdarma všichni autoři, jejichž práce v něm
bude otištěna.
11.	Na návrh poroty udělí vypisovatel pět cen s odměnami
v celkové výši 3.400 EUR (Grand prix s odměnou 1.000
EUR, tři rovnocenné ceny s odměnou 600 EUR a jednu
cenu pro autora mladšího 35 let s odměnou 600 EUR.
Ceny budou předány při slavnostní vernisáži kongresové
výstavy.
12.	Práce do soutěže doručí účastníci poštou na adresu:
Miroslav Petřík, Tyršova 26, 375 01 Týn nad Vltavou, Česká
republika. Na obálku napište „EXLIBRIS“. Nejpozději do
30. dubna 2018, práce došlé po tomto termínu nebudou
do soutěže přijaty.
13.	Zasláním prací účastník souhlasí s těmito soutěžními
podmínkami.
14.	V případě jakéhokoli dotazu nás neváhejte kontaktovat
mailem: petrik@ddmtyn.cz nebo m.manojlin@seznam.cz.
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Souhlasím s podmínkami soutěže.

