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KONKURS DLA

KURATORÓW

REGULAMIN KONKURSU
Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu ogłasza konkurs na kuratorski projekt wystawy indywidualnej lub
zbiorowej, prezentującej najistotniejsze zjawiska wpisujące się w aktualne tendencje polskiej sztuki współczesnej.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno kuratorzy indywidualni, jak i zespoły kuratorskie.
Budżet przeznaczony na realizację wystawy: 8 000 zł
Nagroda: realizacja wystawy kuratorskiej i honorarium: 2 000 zł
Termin wystawy: grudzień 2018 – styczeń 2019
Miejsce wystawy: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, Kalisz, pl. św Józefa 5
Sala wystawowa – 70 m2
Termin i forma zgłaszania projektów
Projekty należy zgłaszać pocztą elektroniczną (na adres: organizacja@tarasin.pll) lub tradycyjną
na adres: Galeria Sztuki im. Jana Tarasina, pl. św Józefa 5, 62-800 Kalisz z dopiskiem „Konkurs dla kuratorów”
lub osobiście w siedzibie galerii w nieprzekraczalnym terminie od 30 marca do 30 maja 2018 do godz. 18.00.
Liczy się data dostarczenia zgłoszenia do galerii. Zgłoszenia nadesłane pocztą elektroniczną będą potwierdzane
emailem zwrotnym. W przypadku nieotrzymania emaila należy zadzwonić do galerii i uzgodnić szczegóły.
Projekty przysłane po terminie lub niekompletne nie będą brały udziału w konkursie. Organizator konkursu
zastrzega sobie jednak prawo do wezwania do uzupełnienia oferty.
Obowiązki kuratora
Do obowiązków kuratora, którego projekt zostanie wyłoniony w konkursie, będą należeć:
– realizacja i aranżacja wystawy,
– uzyskanie zgody artystów na udział w wystawie lub właścicieli prac na ich wypożyczenie,
– napisanie tekstu kuratorskiego do folderu, współpraca z grafikiem przy projektowaniu folderu,
– przygotowanie materiałów informacyjnych dotyczących wystawy dla mediów,
– współpraca z zespołem galerii przy przygotowywaniu warsztatu edukacyjnego towarzyszącego wystawie,
– dopełnienie formalności licencyjnych dotyczących praw autorskich prac zgłoszonych na wystawę
w uzgodnieniu z organizatorem konkursu.
Wybór projektu
Wyboru projektu dokonają członkowie Rady Artystyczno-Programowej i dyrektor Galerii Sztuki im. Jana
Tarasina w Kaliszu w drodze głosowania na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2018 r. Zostanie wskazany projekt zwycięski oraz projekt rezerwowy. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu oraz
możliwość dyskutowania zmian w zakwalifikowanym projekcie kuratorskim. Decyzja o wyborze
projektu lub o nie rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona do 10 lipca 2018 r. na stronie internetowej
Galerii Sztuki im. Jana Tarasina: www.tarasin.pl.
Nagrodą w konkursie jest realizacja wystawy i honorarium autorskie w wysokości 2 000 zł.
W przypadku gdy kurator będzie się uchylał od zawarcia umowy na realizację projektu w wyznaczonym
przez Organizatora terminie, Organizator może zawrzeć umowę z autorem projektu rezerwowego.

Zgłoszenie
Załącznik nr 1
Uczestnik konkursu zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia konkursowego kartę uczestnictwa wypełnioną na
wzorze stanowiącym załącznik nr 1 oraz przesłać CV KURATORA wraz z opisem projektu.
Załącznik 2
Pisemna zgoda artystów bądź właścicieli na prezentację prac na wystawie lub pisemne zobowiązanie
kuratora do uzyskania takiej zgody.
Załącznik 3
Szczegółowy budżet wystawy obejmujący koszty produkcji wystawy i wymagania techniczne prezentowanych
prac.
(Przykładowo: - honorarium dla artysty: 2000 zł, koszty realizacji wystawy – 2000 zł, druk folderu/plakatu
i zaproszeń – 2000 zł, plakatowanie – 320 zł, wernisaż – 680 zł, recenzja lub reklama w mediach – 1000 zł, etc.)
Załącznik 4
Oświadczenie kuratora.
Załącznik 5
Lista prac wraz z ich dokumentacją fotograficzną (w przypadku prac wideo mile widziane przesłanie kopii
pracy lub jej fragmentu) lub opisy prac, które mają powstać na potrzeby wystawy (materiał może być nagrany
na płytę cd/dvd do odtworzenia w systemie operacyjnym Windows – mp4, tiff, jpg.).
Warunki szczegółowe konkursu
Uczestnik konkursu w karcie uczestnictwa wyraża zgodę własnoręcznym podpisem udzielając licencji na korzystanie z praw autorskich związanych z nadesłanymi fotografiami pracy na rzecz Organizatora, w zakresie publikacji tych fotografii, ich utrwalania i zwielokrotniania dostępnymi technicznie metodami, wykorzystania fotografii w celach
informacyjnych, promocyjnych lub innym związanym z działalnością statutową Organizatora, w tym poprzez prezentowanie ich w wydawnictwach Organizatora, w szczególności katalogu wystawy lub na stronie internetowej Organizatora
i mediach społecznościowych, gdzie będą one publicznie udostępnione w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie uczestnik w formularzu zgłoszeniowym oświadcza, iż
nadesłana praca nie narusza praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich.
Organizator konkursu nie przewiduje dofinansowania realizacji prac i projektów zgłaszanych na konkurs dla kuratorów.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo ustalenia z kuratorem zakresu i warunków refundacji kosztów podróży
artystów, których prace będą eksponowane na wystawie na potrzeby organizacji wernisażu.
Zgłoszenia konkursowe nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Zgłoszenia konkursowe i zawarte w nich materiały
stają się własnością Organizatora. Istnieje możliwość, że organizator nawiąże współpracę w innym terminie z wybranymi
kuratorami.
Decyzje Rady Artystyczno-Programowej podjęte w dniu 29 czerwca 2018 r. są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
Organizator może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.
Prace przesyłane pocztą lub firmą przewozową muszą być bardzo dobrze zabezpieczone.
Za ewentualne uszkodzenia Organizator nie bierze odpowiedzialności. Stan prac dostarczonych osobiście, pocztą lub
firmą przewozową będzie sprawdzany komisyjnie. Organizator nie ubezpiecza prac ani nie bierze odpowiedzialności
za zaginięcie lub uszkodzenie prac w trakcie transportów. Decyzje o ubezpieczeniu prac podejmuje organizator na
wniosek kuratora, jeśli zapis taki z wyceną będzie zawarty w kosztorysie.
Warunki zawarte w informacji o „Konkursie dla kuratorów” są jedynymi jakie określają zasady konkursu.
W sytuacjach nieuregulowanych niniejszą informacją rozstrzygnięcie należy do wyłącznej kompetencji Organizatora.

