Organizatorzy: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
1.
Celem wystawy jest prezentacja artystycznych dokonań sztuki graficznej, wytworzonej
przy szeroko pojętym udziale zaawansowanej, najnowszej techniki elektronicznej.
2.
Do konkursów będą przyjęte prace graficzne powstałe w latach 2008 - 2010 w postaci
wydruków (minimalny format: A 2). Jeżeli jest to możliwe, te same prace powinny być
przesłane w postaci zapisu elektronicznego w formacie TIFF lub JPEG w odpowiedniej
rozdzielczości do wykorzystania w katalogu.
Każdy autor może przesłać dowolną ilość prac.
3.
Prace należy wysłać na adres:
Teatr im. Wandy Siemaszkowe, ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów
4.
Prace należy nadsyłać do dnia 5 listopada 2010 roku wraz z czytelnie wypełnioną
kartą uczestnictwa. Dane zawarte w karcie uczestnictwa będą stanowiły materiał
do wydawnictw związanych z Festiwalem.
5.
Harmonogram prac jury:
Klasyfikacja nadesłanych prac - 05.11.2010 r.
Posiedzenie Międzynarodowego Jury - 06.11.2010 r.
Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród - 07.11.2010 r.
Wystawa pokonkursowa - 07.11.2010 r. 31.01.2011 r.
Miejsce - foyer Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
6.
Międzynarodowe jury powołane przez organizatorów przyzna Statuetki
oraz nagrody pieniężne:
I nagroda - 7.000 zł, II nagroda - 5.000 zł, III nagroda - 4.000 zł
oraz wyróżnienia honorowe (wszystkie podane kwoty są kwotami brutto).
Jury ma prawo do innego rozdziału nagród.
7.
Laureaci nagród zostaną zaproszeni do Rzeszowa na okres dwóch dni (koszt podróży
do Polski pokrywają zaproszeni, koszt pobytu ponoszą organizatorzy wystawy).
Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają katalog i dyplom uczestnictwa.
8.
Nadesłane na wystawę prace pozostaną własnością organizatorów. Przesyłki zagraniczne
powinny być opatrzone naklejkami „printed & recorded mater no-commercial value”.
Organizatorzy otrzymują prawo do bezpłatnego wykorzystania i reprodukowania prac
w katalogu wystawy i innych materiałach promocyjnych Biennale, z zapewnieniem
podania nazwiska autora. Nadesłane prace nie będą kopiowane i rozpowszechniane
bez zgody autorów.
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GRAFIKA KOMPUTEROWA

Organized by Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
1.
The exhibition aims at showcasing accomplishments of graphic arts, created by means
of advanced, cutting-edge electronic technology.
2.
The competitions will accept works of graphic arts created in 2008-2010, in hard copy
(minimum size: A 2). If it is possible the same works should be sent in electronic form, in TIFF
or JPEG format in adequate resolution for use in the catalogue.
The number of works which may be entered by each author is not limited.
3.
Works should be sent to the following address:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów, Poland
4.
Entries should be sent by 5 November 2010, together with a clearly completed entry form.
Information included in the entry forms will be treated as info resource for publications
related to the Festival.
5.
Schedule of works by the Jury:
Qualification of entries 5 Nov. 2010
Sitting of the International Jury - 6 Nov. 2010
Announcement of the Jury verdict and handing the awards - 7 Nov. 2010
Post-competition exhibition - 7 Nov. 2010 - 31 Jan. 2011
Location: foyer of Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
6.
The international Jury appointed by the organizer will award Statuettes
and financial prizes:
1st Prize - 7,000 PLN; 2nd Prize - 5,000 PLN; 3rd Prize - 4.000 PLN.
as well as distinctions (all given values are gross amounts).
The jury has the right to decide about a different distribution of the prizes.
7.
The winners will be invited to Rzeszów for two days (travel costs to Poland are covered
by the invited participants, the costs of stay are covered by the organizer).
The authors of qualified works will receive the catalogues and certificates of participation.
8.
Works entered for the exhibition become the organizers' property. Foreign mail shipments
should be marked with labels: “Printed & recorded matter, no commercial value”.
The organizers are entitled to use and reproduce the works in the exhibition catalogue
and other promotional materials of the Biennale, free of charge, providing however
the authors' names. The works entered for the competition will not be copied
and distributed without the authors' consent.
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PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY DRUKIEM

Organizatorzy: Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
1.
Celem Festiwalu jest prezentacja dokonań sztuki multimedialnej, wytworzonej przy szeroko pojętym
udziale zaawansowanej, najnowszej techniki elektronicznej (w formie animacji komputerowych,
sztuki video, instalacji multimedialnych itp.) oraz utworzenie wideoteki gromadzącej zarejestrowane
wydarzenia artystyczne, stworzenie stałej strony internetowej prezentującej utwory sztuki audiowizualnej w postaci klipów, umożliwiającej obejrzenie wirtualnej galerii, z pomiarem oglądalności
oraz linkami naszych partnerów i artystów, informacjami o podobnych wydarzeniach artystycznych
w kraju i za granicą.
2.
Do konkursów będą przyjęte prace powstałe w latach 2008 - 2010 w postaci plików
multimedialnych zapisanych w formacie DVD z załączoną instrukcją ich wykorzystania podczas
prezentacji w przestrzeni galerii.
3.
Prace należy wysłać na adres: Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów
4.
Prace należy nadsyłać do dnia 5 listopada 2010 roku wraz z czytelnie wypełnioną kartą
uczestnictwa. Dane zawarte w karcie uczestnictwa będą stanowiły materiał do wydawnictw
związanych z Festiwalem.
5.
Harmonogram prac jury:
Klasyfikacja nadesłanych prac - 04.11- 05.11.2010 r.
Posiedzenie Międzynarodowego Jury - 06.11.2010 r.
Ogłoszenie werdyktu Jury i wręczenie nagród - 07.11.2010 r.
Prezentacja pokonkursowa - 07.11.2010 r.
Miejsce: Szajna Galeria - Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
6.
Międzynarodowe jury powołane przez organizatorów przyzna Statuetki
oraz nagrody pieniężne:
I nagroda - 9.000 zł, II nagroda - 6.000 zł, III nagroda - 4.500 zł
oraz wyróżnienia honorowe (wszystkie podane kwoty są kwotami brutto).
Jury ma prawo do innego rozdziału nagród.
7.
Laureaci nagród zostaną zaproszeni do Rzeszowa na okres dwóch dni (koszt podróży do Polski
pokrywają zaproszeni, koszt pobytu ponoszą organizatorzy).
Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają katalog i dyplom uczestnictwa.
8.
Nadesłane na przegląd prace pozostaną własnością organizatorów. Przesyłki zagraniczne powinny
być opatrzone naklejkami „printed & recorded mater no-commercial value”. Organizatorzy
otrzymują prawo do bezpłatnego wykorzystania i reprodukowania prac w katalogu wystawy
i innych materiałach promocyjnych Festiwalu, z zapewnieniem podania nazwiska autora.
Nadesłane prace nie będą kopiowane i rozpowszechniane bez zgody autorów.
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Organized by Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
1.
The Festival aims at showcasing accomplishments of multimedia art, created by means
of advanced, cutting-edge electronic technology (including computer animations, video art ,
multimedia installations and other), as well as establishing video flies which will collect
registered artistic events; creating a permanent website presenting works of audio-visual art
in the form of video clips which will make it possible to visit virtual gallery.
The website will have a logging counter and links to our partners' and artists' web pages,
as well as information about similar artistic events in Poland and abroad.
2.
The competitions will accept works created in 2008-2010 in the form of multimedia DVD files
with attached instruction regarding their application during the showcase in the gallery space.
3.
Works should be sent to the following address:
Teatr im. Wandy Siemaszkowej, ul. Sokoła 7/9, 35-010 Rzeszów, Poland
4.
Entries should be sent by 5 November 2010, together with a clearly completed entry form.
Information included in the entry forms will be treated as info resource for publications
related to the Festival.
5.
Schedule of works by the Jury:
Qualification of entries 4 Nov - 5 Nov. 2010
Sitting of the International Jury - 6 Nov. 2010
Announcement of the verdict and handing the awards 7 Nov. 2010
Post-competition exhibition - 7 Nov. 2010
Location: Szajna Gallery - Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów
6.
The international Jury appointed by the organizer will award Statuettes and financial prizes.
1st Prize - 9,000 PLN; 2nd Prize - 6,000 PLN; 3rd Prize - 4.500 PLN.
as well as distinctions (all given values are gross amounts).
The jury has the right to decide about a different distribution of the prizes.
7.
The winners will be invited to Rzeszów for two days (travel costs to Poland are covered by
the invited participants, the costs of stay are covered by the organizer). The authors
of qualified works will receive the catalogues and certificates of participation.
8.
Works entered for the exhibition become the organizers' property. Foreign mail shipments
should be marked with labels: “printed & recorded matter, no commercial value”.
The organizers are entitled to use and reproduce the works in the exhibition catalogue
and other promotional materials of the Festival, free of charge, providing however
the authors' names. The works entered for the competition will not be copied
and distributed without the authors' consent.

