OGÓLNOPOLSKI
PRZEGLAD
WYRÓŻNIONYCH
PRAC DYPLOMOWYCH
SZKÓŁ PLASTYCZNYCH

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Promotorzy
dyplomów 2018 i 2019
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południowo-zachodniego

Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie
i Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Biennale
Wyróżnionych Prac Dyplomowych „DYPLOM 2019”
Miejsce ekspozycji: Zespół Szkół Plastycznych w Częstochowie
ul. Pułaskiego 15, 42-200 Częstochowa
Czas trwania wystawy: 05-17 czerwca 2019
Prosimy o dostarczenie do dnia 15 maja 2019 informacji o szkole: dokładny
adres, logo /zapisane w pliku wektorowym .eps .pdf .ai/ listy absolwentów
i wystawianych prac a także jednej fotografii w wysokiej rozdzielczości wybranej pracy dyplomowej drogą elektroniczną na adres: rwojcik1@interia.pl
Prosimy także o przesłanie na podany adres kilkuzdaniowych not opisowych
od Promotorów charakteryzujących dane dzieło lub zestaw prac ze względu
na wartości artystyczne, warsztatowe i technologiczne z podkreśleniem
związków z daną dziedziną, specjalnością, specjalizacją. Celem tego działania
jest zarówno przygotowanie materiałów katalogowych jak i oprawy audiowizualnej Biennale. Przyjmujemy, że brak tych materiałów do dnia 15 maja
br. oznacza rezygnację z udziału w wystawie.
Transport prac, montaż i demontaż ekspozycji pozostają we własnym zakresie
szkół biorących udział w wystawie.
Montaż ekspozycji - 4 czerwca 2019
Prace prosimy dostarczyć z metryczką wg. załączonego na stronie internetowej www.plastyk.czest.pl wzoru oraz listę uczestników i wszystkich wystawianych prac.
Demontaż wystawy 18-19 czerwca 2019

W dniu 5 czerwca 2019 r. odbędzie się wernisaż wystawy wyróżnionych prac
połączony ze wskazaniem wyróżniających się dzieł dyplomowych oraz komentarzem przedstawicieli CEA i profesorów Akademii Sztuk Pięknych.
Ogólnopolskiemu Biennale Wyróżnionych Prac Dyplomowych „DYPLOM 2019”,
towarzyszyć będzie seminarium połączone z prezentacją Międzynarodowego
projektu „Interface”, w ramach Europejskiego Programu Edukacyjnego Erasmus+.
Zaproszenia dla Państwa Dyrektorów szkół, Nauczycieli przedmiotów sztuki
stosowanej, Autorów prezentowanych prac prześlemy w późniejszym terminie
wraz z precyzyjnym programem dnia.
Oczekujemy Państwa z nadzieją na miłe spotkanie i wspaniałe efekty artystycznych
prezentacji...

Komisarz wystawy
1. Radosław Wójcik
(+48 604 617 352)
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(+48 607 209 575)
tel. 34 324 12 28 wew. 32
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im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie

