Художня Спілка "Арт-Проект Ворпсведе - Німеччина"
(Kunstverein ART-Projekt Worpswede - Deutschland)
оголошує мистецьку премію "Ворпсведе 2017"

Тема: ABТО / ВЛАДА / MOБIЛЬНIСТЬ
Умови для отримання мистецької премії "Ворпсведе 2017"
(22. 09. 2017) і правила участі в виставці вибраних творів. Послідовність проведення.

А. Послідовність проведення
Тур 1: Для заявки на участь необхідно направити фотографії не більше 3-х творів
мистецтв (картини, скульптури, художні фотографії). Тема: AВТО / ВЛАДА /
MOБIЛЬНIСТЬ. Художні роботи можуть бути надані у вигляді фото (живопис, графіка,
скульптура, фотографія) або відео (скульптура). Максимально 3 екземпляри
оригіналів.Опис: роздуми художника про його твори (українською та німецькою мовами
- якщо є можливість).
Біографія художника (українською та німецькою мовами - якщо є можливість).
Комісія при продажу: 35%.
За наданими фотографіями журі обере твори, які надалі візьмуть участь у виставці.
Тур 2: Після отримання художніх творів журі встановлює нижченаведені грошові премії:

1-е місце: 10 000 євро,

2-е місце: 5 000 євро,

3-е місце: 2 500 євро.

в. Oріентіровочние дані
Хронологiя проведення:
> Вiдправка фото художнiх рабiт на сайт Kunstverein AP-WD (Download):
> Публікація відібраних фото-журі художніх робіт:
> Завантажити формуляр доставки номiнованих художнiх творiв

до 31. 05. 2017
15. 07. 2017
з 15. 07. 2017

> Доставка відібраних фото-журі художніх творів безпосередньо

за адресою художнього союзу «Ворпсведе 2017»:

(Deutschland (Німеччина), 29664 Walsrode, Ebbingen 2b, (bei Hannover):
> Вручення премiї с церемонією нагородження та вернисаж:
Вольфсбург (Wolfsburg), імовірно в Фолксваген (Volkswagen)
Автоград (www.autostadt.de).
> Проведення пересувної виставки вибраних
творів (картин,скульптур),
імовірно в Ганновері, Гамбурзі, Бремені/Ворпсведе, Берліні:

з 21 до 26. 08. 2017
22. 09. 2017, o 17:00

2017 / 2018 рiк

Умови участі в мистецькій премії "Ворпсведе 2017":
1. Приймати участь мають право всі художники, незалежно від країни походження та проживання.
2. Учасники повинні мати закінчену художню освіту в наступних художніх дисциплінах: живопис, графіка, пластика /
скульптура, фотографія; або повинні були приймати участь як найменьш у 10 художнiх виставках.
3. Для участі необхідно надати не більше 3 фото робіт. Будуть прийматися роботи, які були створенні з 2013 року!
4. Надсилання робіт до Німеччини за рахунок організаторів. Якщо робота не продаеться, художня спілка "ARTProjekt Worpswede- Deutschland" гарантуєт повернення робіт автору за свій рахунок.
5. Страхування: виставлені твори застраховані (виставкове страхуання за рахунок організаторів).

С) Умови оголошення мистецької премії:
1. Організатором мистецької премії та виставки є художній союз " ART-Projekt Worpswede - Deutschland".
Голова правління - Альбін Хомайеp, голова комисії - Ясмін Арбабіан-Фогель
2. Художне керівництво організації мистецької премії "Ворпсведе - 2017" і подальша виставка в Берліні відбувається
під художнім керівництвом Штефана Ланга.
3. До участі допускаються всі художники з Німеччини та європейських країн, які мають закінчену художню освіту.
4. Для участі необхідно надати максимально 3 примірники в оригіналі.
5. З технічних причин приймаються твори розміром не більше 1,5 х 1,5 метра.
6. Обмежень, що стосуються художньої форми вираження, немає.
7. До виставки допускатися не будуть:
> Зфальсіфіковані роботи.
> Сильно реставровані або пошкоджені роботи.
> Більше 3-х (не пронумерованих) робіт.
> Невласноруч зроблені роботи (за винятком колективних).
> Твори, на які заявник не має авторських прав або правкористування.
> Твори, які суперечать чинним в ФРН відповідним правам.

> Незалежно вiд кiлькiстi поданих робiт, заявник у вiцi старше 35 рокiв повинен зплатити збiр у розмiрi 10 евро.
(Для заявникiв молодше 35 рокiв - участь безкоштовна!)
8. Заява відбувається через подачy на пошту: art2016ua@ukr.net
заповненої анкети та фотографій робіт у форматі JPG. Графічні дані не повинні перевищувати 2 Мб, але не повинні
бути менше 300 Кб і добре приєднані. Файл повинен виглядати наступним чином:
назва роботи - ім'я художника.jpg.
Прохання загружати і відправляти в електронній формі не більше 3-х фото творів з повністю заповненою
відповідною анкетою для "фото-журі" - біографія художника та зміст його творів.

Останній срок подачі на участь – 31. 05. 2017 р.

Рішення журі і художня премія:
1. Фото-журі проекту до 30. 06. 2017 проводить відбір художніх творів, поданих в режимі інтернет, які надалі будуть
представлені на виставці арт-премії.
2. Учасники та їх прийняті твори будуть проголошені 15. 07. 2017 на сайті художньої спілки "Арт-проeкт ВорпсведеНімеччина" . Непредставлені на сайті роботи будуть вважатися що не пройшли конкурс.
3. Художники відібраних робіт будуть сповіщені про це електронною поштою.

Премія-журі:
1. З робіт, прийнятих комисією мистецької премії "Ворпсведе - 2017" і надісланих з до 31. 05. 2016 р. на виставку,
призначене організаторами журі обере 3 роботи для отримання премії.
Переможці отримають такі премії:
10 000 євро, 5 000 євро та 2 500 євро, що будуть виплачуватися готівкою.
2. Художники не мають право оскаржувати думки журі. Обґрунтовувати своє рішення журі не буде. Члени журі
зобов"язуються не розголошувати будь-яку інформацію. Критеріями для суддівства журі є виключно художнє
виконання і сила враження від твору мистецтва. З цією метою улаштовувач виставки якомога довше залишає право
зберігати анонімність про заявлені твори для журі.
3. Кожній приймаючий участь художник, повинен враховувати умови виставки та правила журі. Учасник виставки не
має права висувати протест рішенням журі.
4. Всі прийняті роботи залишаються протягом виставки в розпорядженні її організатора.
5. Вивішування картин і установка скульптур проводиться спеціальною комісією.

Доставка та характеристика робіт.
1. Відібрані фото-журі роботи повинні бути доставлені до 26. 08. 2017 р. на адресу організаторів виставки.
Відправлення та страхування робіт здійснюється за рахунок організатора.
2. Починаючи з дати оголошення прийняття робіт (15. 07. 2017) формуляри доставки будуть виставлені на сайті
організатора даного проекту.
3. Також повинна додаватися коротка біографія учасника та художня ідея творів (максимально 1 аркуш формату А4).
4. Після церемонії нагородження в Берліні, організатор планує пересувну виставку в містах: Ворпсведе, Гамбург,
Кельн, Франкфурт, Штутгарт, Мюнхен.

D) Виставкові умови
1.Прийняті на виставку роботи зобов'язані залишатися на ній до кінця її дії. Ті роботи, які будуть продані
художниками, повинні також залишатися на виставці до її кінця.
2. Фарба на живописних роботах повинна бути висохла, також роботи повинні бути забезпечені пристроями для їх
підвішування (гачками тощо) і вставлені в рами. До робіт, що складається з декількох частин, повинна бути інструкція

для правильної їх установки. Картинам, які не мають таких пристосувань, може бути відмовлено у виставці комісією з
вивішування.
3. Організатори виставки не несуть відповідальність за скляні експонати або інші роботи, якщо вони будуть
пошкоджені.
4. У виняткових випадках комісія з вивішування картин залишає за собою право не прийняти роботу до виставки.
5. Ціни за картини потрібно вказувати включаючи рамy.
6. Продаж творів. Кожен учасник виставки повинен висловити свою згоду, що прийнята до виставки работa (роботи)
може бути продана в його інтересах за вказаною ним ціною з урахуванням комісії 35%.
7. Художня спілка Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland має право прийняті на виставку работи
безкоштовно опубліковувати на своєму сайті або в пресі. Можливо також будуть надруковані флаєра або каталог.
8. Кожен вид копіювання, відтворення та подальшої обробки фотографій виставлених творів для інших цілей і
третіми особами заборонений.
9. Для відтправки та доставки робіт призначені певні терміни, які художник зобов'язується дотримуватися.
10. Прийняті на виставку твори застраховані протягом виставкового терміну.
11. Місцем виконання для всіх перерахованих зобов'язань щодо "Виставки Художньої Премії", організації наступної
пересувної виставки та продажу виставлених художніх творів є населений пункт Ізернхаген.

E) Кінцеве положення.
Фактом відправки своєї заяви на використання фотографій своїх творів (онлайн) у виставці Художньої Премії, заявник
(художник) безперечно погоджується з усіма перерахованими вище умовами.

Відсилати фотогафії і матеріали до 31. 05. 2017 р. на емейл:
art2016ua@ukr.net
Представник в Україні:
Сергій Брильов
тел.+380971248779
Вальсроде, Німеччина . Художня спілка "Арт-проeктов Ворпсведе-Німеччина"
Альбін Хомайер (Albin Homeyer) - голова правління
Штефан Ланг (Lang Стефан) - художній керівник

Kunstverein ART-Projekt Worpswede-Deutschland e.V.
29664 Walsrode, Ebbingen 2b
www.kunstpreis-worpswede.de
art@kunstverein-apwd.de

