
EROS.OPENCALL@GMAIL.COM

ZGŁOSZENIE PRAC 

przesłanie dokumentacji fotograficznej autorskich dzieł wraz z opisem koncepcyjnym, 
technicznym i danymi kontaktowymi na adres mailowy 

PRZESTRZEŃ SZTUKI WL4



HARMONOGRAM
Otwartego konkursowego naboru prac 
(Open Call) do wystawy EROS

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ :
Obsługę otwartego naboru prac, zwołanie komisji, udostępnienie przestrzeni wystawienniczej, montaż i demontaż wystawy, 
aranżację ekspozycji, wernisaż, udostępnianie wystawy zwiedzającym, promocję w socialmediach, dokumentację fotograficzną, 
obsługę plebiscytu, możliwość indywidualnej ekspozycji prac w listopadzie 2022 dla laureata plebiscytu.

REGULAMIN
Otwartego konkursowego 
naboru prac (Open Call) 
do wystawy EROS

<1> Organizatorami otwartego 
(Open Call) zwanego dalej 
„naborem prac” do wystawy 
pt. EROS jest : Stowarzyszenie 
WL4 Przestrzeń Sztuki 
w Budynku Mleczny Piotr adres : 
Mleczny Piotr, Stocznia Cesarska, 
Gdańsk

<2> Celem naboru prac 
jest wyłonienie autorskich prac 
artystycznych do wystawy pt. EROS.  

<3> Warunki uczestnictwa 
w otwartym naborze prac do 
wystawy można zgłosić autorską 
pracę artystyczną lub cykl prac 
z dziedzin : malarstwo, rysunek, 
rzeźba, obiekt, instalacja, fotografia, 
wideo dotyczącej tematyki wystawy.

<4> Nabór prac adresowany jest 
do pełnoletnich profesjonalnych 
twórców oraz studentów 
artystycznych uczelni.

<5> Nabór prac ma charakter 
międzynarodowy

I ETAP DO  7.01.2022 
DO GODZINY 23.59

zgłoszenie prac
przesłanie dokumentacji fotograficznej 
autorskich dzieł wraz z opisem
 koncepcyjnym,technicznym i danymi 
kontaktowymi na adres mailowy 
eros.opencall@gmail.com. 

ZGŁOSZENIE POWINNO 
ZAWIERAĆ :

Imię i nazwisko autora :
Krótki biogram artystyczny :
Tytuł pracy  i opis koncepcyjny :
Dane techniczne dzieła :
Materiał :
Wymiary :
Sposób montażu :
Fotografie maksymalnie 10 zdjęć

• Prace przesłane po terminie nie będą 
rozpatrywane.
• Przestrzeń Sztuki WL4 powoła komisję, 
w której skład będą wchodzić uznani 
przedstawiciele środowiska artystycznego. 
• Komisja dokona wyboru prac.
• Decyzja Komisji zostanie przesłana 
autorom do 9.01.2022. Decyzje Komisji 
są ostateczne.

• II etap przesłanie wybranych przez komisję  
prac do 15.01.2022.
• Za ewentualne uszkodzenia prac podczas 
transportu organizatorzy nie odpowiadają.
• Organizatorzy nie ubezpieczają poszczególnych 
dzieł w trakcie trwania wystawy.

III ETAP 
WYSTAWA

Wystaw w przestrzeni Sztuki WL4 
rozpoczyna 22.01.2022 
o godzinie 18.00  

Wystawa trwać będzie do 27.02 2022 

Podczas wystawy odbędzie się plebiscyt 
wśród publiczności na najciekawszą pracę, 
nagrodą w plebiscycie jest tygodniowa 
indywidualna prezentacja prac w Przestrzeni 
Sztuki WL4, listopadzie 2022.


