BOBRYTSIA SCULPTURE VILLAGE
Технічне Завдання

Вимоги до аплікантів:

1. Професійні художники, скульптори, дизайнери*.
2. Авторські колективи, у складі яких професійні художники, скульптори,
дизайнери.
3. Мінімальний вік - 18 років.
4. Студенти – підтвердження від навчального закладу про можливість
студента приймати участь в рамках виробничої практики.
5. Відкритість до публічної комунікації та представлення своїх ескізів та
практик під час конкурсу та реалізації робіт в матеріалі.
*Митцям, які проживають за межами України компенсується переліт в еквіваленті
вартості квитків в економ-класі. Всім учасникам забезпечується проживання в селі
Бобриця.
Реєстрація учасників:
Реєстрація учасників конкурсу здійснюється шляхом подачі запиту на
участь у конкурсі на електронну адресу організаторів або шляхом
повідомлення на сторінку організаторів у фейсбук.
Запит подається в довільній формі.

Вимоги до ескізів:
На конкурс представляються ескізи скульптурних
спеціально для конкурсу або в попередні періоди.
1.
Ескіз має містити зображення
доступними образотворчими засобами.

твору,

творів,

створений

створені

будь-якими

2.
До ескізу додається опис , який ілюструє авторський задум і
включає:

•
•
•

Матеріали виготовлення
Розміри твору
Орієнтовну вагу

3.
Візуалізацію в локаціях (чи в одній з локацій; на вибір автора*) , які
визначені організаторами конкурсу.
4.

Коротка біографія автора / учасників авторського колективу.

* фото локацій надаються у відповідь на запит реєстрації учасників.

Визначення переможців:
Підсумки конкурсу підводяться професійним журі конкурсу протягом 10
днів з дня закінчення конкурсу і оформлюються протоколом.
Підсумки конкурсу включають в себе визначення переможців конкурсу та
оприлюднення результатів у вигляді візуалізацій, що містить ескіз з
прив`язкою до локації подальшого встановлення майбутньої роботи.

Реалізація проекту в матеріалі:
Матеріалами створення робіт є камінь, дерево, метал(чорна сталь), та
матеріали, роботи з яких можуть бути створені без залучення спеціальної
виробничої бази.

Учасники отримують творчий колективний простір та необхідні засоби для
роботи.
Учасники отримують необхідний матеріал для створення роботи.
Роботи створюються за умови їх обов`язкової подальшої передачі на
відповідальне зберігання виконавчому комітету місцевої ради, згідно
договору, на спеціально підготовлених локаціях.
Інші умови
Після оголошення початку конкурсу організатори конкурсу не мають
право змінювати основні базові положення конкурсу, такі як цілі конкурсу,
вимоги до конкурсних матеріалів, розмір грошових премій в сторону
зменшення і інші. При цьому, організатори конкурсу залишають за собою
право змінювати склад журі конкурсу, терміни підбиття підсумків конкурсу
та інші умови конкурсу, які не впливають на основні базові положення
конкурсу.

Всі
зміни
публікуються
http://bobrytsya.kiev.ua/

на

інформаційному

ресурсі

конкурсу

та
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.936747043080671&type=3.
Передача організаторам конкурсу конкурсних матеріалів є згодою
учасника
конкурсу
на
безоплатну
демонстрацію
переданого
твору(публічний показ) на інформаційному ресурсі організатора (та інших
супутніх ресурсах), а також на друк твору в складі інформаційних
матеріалів конкурсу та супутніх йому заходів (виготовлення і
розповсюдження друкованого зображення твору). При цьому учасник
конкурсу зберігає за собою всі авторські права на твір.

Організатори конкурсу залишають за собою право не допустити до
розгляду журі конкурсу ті ескізи, які не відповідають зазначеним вимогам.

Чекаємо на ваші ескізні роботи!

З повагою,
Організатори конкурсу
BOBRYTSIA SCULPTURE VILLAGE

