
VIII TRIENNALE POLSKIEGO RYSUNKU WSPÓŁCZESNEGO  
LUBACZÓW 2014

CEL KONKURSU

ORGANIZATOR

Polski rysunek współczesny jest jedną z najważniejszych pozycji w zbiorach Muzeum Kresów 
w Lubaczowie. Początki kolekcji sięgają lat pięćdziesiątych XX wieku. Obecnie zbiór ten stanowi 
przekrój dorobku artystycznego wybitnych polskich twórców ostatniego pięćdziesięciolecia. Do tej 
kolekcji dołączyły prace nagrodzone w trakcie siedmiu edycji konkursu Triennale Polskiego Rysunku 
Współczesnego.

Organizowany od 1993 roku przez Muzeum Kresów w Lubaczowie konkurs rysunku 
współczesnego, pozwala na rejestrowanie najnowszych zjawisk i tendencji w dziedzinie rysunku. 
Nagrodzone prace wzbogacają zbiory Muzeum Kresów w Lubaczowie i są eksponowane w wielu 
renomowanych galeriach w Polsce i poza granicami kraju.

- prezentacja najnowszych współczesnych zjawisk artystycznych
- promocja sztuki rysunkowej 
- stworzenie warunków do prezentacji i wypowiedzi artystycznej w formie rysunku
- prezentacja rysunku jako autonomicznej i niezależnej dziedziny kreacji artystycznej

Muzeum Kresów w Lubaczowie
ul. Jan III Sobieskiego 4, 37-600 Lubaczów,  
e-mail: triennale@muzeumkresow.eu, tel.: (16) 632 18 02

KURATOR KONKURSU

Stanisław Piotr Makara - historyk sztuki

CZAS REALIZACJI

termin nadsyłania deklaracji uczestnictwa                                           31 marca 2014 r.
termin nadsyłania prac /decyduje data stempla pocztowego/                    10 maja 2014 r.
rozstrzygnięcie konkursu                                                                      20 – 31 maja 2014 r.
otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród                              21 września 2014 r.
zwrot prac                                      po zakończeniu prezentacji wystawy              

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego jest konkursem otwartym, skierowanym do 
profesjonalnych artystów plastyków. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie wyższej uczelni 
artystycznej. W konkursie mogą uczestniczyć również studenci ostatniego roku studiów 
artystycznych magisterskich oraz artyści posiadający stosowne uprawnienia.

2. Uczestnik konkursu może złożyć do trzech prac rysunkowych powstałych w latach 2011-2014, 
wykonanych w dowolnej technice rysunkowej na papierze /bez oprawy/. Maksymalny format 
prac: 100 cm x 70 cm. Prace powinny być sygnowane.

REGULAMIN



3. Artysta deklarujący swój udział w konkursie zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia 
i przesłania jej do 31 marca 2014 r. na adres organizatora /w formie elektronicznej lub listownie/.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł. Opłatę należy 
przesłać na konto organizatora: 
/nr konta: 44 9101 0003 2001 0004 4512 0003/ i dołączyć kopię dowodu wpłaty wraz ze 
zgłoszeniem lub z pracami. W ramach opłaty organizator każdemu z uczestników konkursu 
wraz z odsyłanymi pracami przekaże jeden egzemplarz katalogu.

5. Prace należy składać osobiście lub przesłać na koszt własny, odpowiednio zabezpieczone, na  
adres organizatora.

6. Prace nagrodzone i wyróżnione wzbogacą kolekcję rysunku Muzeum Kresów w Lubaczowie 
stając się jego własnością.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac bez uiszczania honorarium.
8. Po zakończeniu konkursu i zamknięciu wystawy prace zostaną odesłane na koszt autora.
9. Organizator nie odpowiada za zniszczenia podczas transportu.
10. Prace rysunkowe nie zakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane na adres podany na karcie 

zgłoszenia na koszt właściciela do końca sierpnia 2014 r. Prace, które nie zostaną odebrane 
przez autorów, pozostaną w depozycie w Muzeum Kresów w Lubaczowie przez okres dwóch lat. 
Po tym okresie zostaną włączone do kolekcji muzealnej.

11. Prace zakwalifikowane do wystawy zostaną odesłane na adres podany na karcie zgłoszenia na  
koszt właściciela po zakończeniu wystawy pokonkursowej. Rysunki, które nie zostaną odebrane 
przez autorów nie będą powtórnie odsyłane i pozostaną w depozycie w Muzeum Kresów 
w Lubaczowie przez okres dwóch lat. Po tym okresie zostaną włączone do kolekcji muzealnej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

NAGRODY

INFORMACJE DODATKOWE

1.    Do rozstrzygnięcia konkursu powołane zostanie jury, w skład którego wejdą specjaliściw dzie-
dzinie sztuki współczesnej oraz komisarz wystawy.

2.    Jury wyłoni laureatów konkursu oraz prace do wystawy pokonkursowej.
3.    Jury zastrzega sobie prawo przyznania jednej nagrody za pojedyncze prace lub za cały cykl.
4.    Prace nagrodzone oraz zakwalifikowane do wystawy zostaną zamieszczone w katalogu wy-

stawy.
5.    Decyzje jury nie podlegają odwołaniu. 
6.    Prace nagrodzone oraz wyróżnione pozostają własnością Muzeum Kresów w Lubaczowie.
7.    Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o wynikach pocztą elektroniczną lub listownie.
8.    Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 21 września 2014 r. 

o godz. 11.00 w dniu otwarcia wystawy pokonkursowej.   

Grand Prix         10 000 zł
I Nagroda            8 000 zł
II Nagroda           6 000 zł
III Nagroda          4 000 zł

- Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu
   Barbara Woch,  
   Katarzyna Warmińska-Mazurek  
   tel.: (16) 632 18 02

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne przekazywanie swoich prac do kolekcji rysunku 
Muzeum Kresów w Lubaczowie. Kolekcja ta rozwija się dzięki organizowanemu konkursowi,  

a także dzięki darom artystów, uczestników konkursu.

mgr Stanisław Piotr Makara 
Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie


