
 
REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE      

„QUADRO ART.” 
 

  

CEL KONKURSU 
Celem Biennale QUADRO  ART jest  powiększanie integracji  kulturowej  poprzez 

wzajemną wymianę inspiracji i doświadczeń artystów. Ukazanie potencjału i siły 

sztuki w bogactwie współczesnych kierunków,  w stylistykach i technikach 

malarskich. Pierwszą  zasadą Biennale Quadro Art jest pełna akceptacja każdego 

sposobu twórczej wypowiedzi na  płótnie. Zapraszamy  do wzięcia udziału  

w Konkursie wszystkich artystów pragnących  zaprezentować swoją  indywidualną 

osobowość twórczą.  
 

PATRONAT KONKURSU 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 

Prezydent Miasta Łodzi 

Wojewoda Łódzki 

Marszałek Województwa Łódzkiego 

Prezes Zarządu Głównego ZPAP 

  

ORGANIZATOR 
Okręg Łódzki Związku Polskich Artystów Plastyków, 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86 
 

PARTNERZY 
Miejskie Galerie Sztuki w Łodzi,  

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym, Bełchatów 
 

KURATOR  KONKURSU 
 Ewa Fukuoka  
 

JURY KONKUSRU 
W składzie komisji konkursowej  znajdują się  wybitni artyści plastycy, nauczyciele 

akademiccy i krytycy sztuki. 

prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi 

prof. dr hab. Jan Krzysztof Hrycek  -  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

prof. dr hab. Gabriel Kołat  -  Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi 

dr Janusz Janowski - prezes  Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów 

Plastyków,  

dr Dariusz Leśnikowski  - Dyrektor Miejskich Galerii Sztuki w Łodzi  



 

CZAS REALIZACJI 
Termin nadsyłania pracy wraz z kartą zgłoszenia, płytką CD, kopią poświadczenia 

opłaty konkursowej - 15.10.2018 r. 

Posiedzenie Jury Konkursowego   -  16/18.10.2018 r. 

Ogłoszenie wyników konkursu      -   19/20.10.2018 r. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczanie nagród  08.11.2018 r. godz.18.00   

w Miejskiej Galerii Sztuki „Willa”, ul. Wólczańska 31. 

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 
1. W konkursie mogą uczestniczyć artyści profesjonalni  -  absolwenci szkół 

artystycznych oraz  zrzeszeni w stowarzyszeniach artystów profesjonalnych. 

2.  Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę z lat 2016 - 2018, nigdy nie 

publikowaną i która jest jego własnością, o wymiarach kwadratu 100x100 cm , 

oprawioną w proste ramy. 

3. Wymiar blejtramu: szer: 100 cm, wys. 100 cm. 

4. Praca powinna być przygotowana i zabezpieczona do transportu i  ekspozycji. 

5. Wraz z pracą należy nadesłać wypełnioną kartę zgłoszenia, kopię poświadczenia 

opłaty konkursowej, fotografię obrazu -  pdf lub jpg w rozdzielczości 300 dpi - 

 zapisane na płycie CD. 

6. Opłata za udział w konkursie wynosi: 130 PLN lub 40 EURO  

         

Uwaga:  

Zgłoszenia nie spełniające tych kryteriów nie będą brały udziału w konkursie. 

 

Numer Konta  na które  należy przelać opłatę konkursową: 

mBank SA  14 1140 2004 0000 3902 7769 5247 
       

7. Jury wyłoni prace nagrodzone i wyróżnione - zakwalifikowane do wystawy 

pokonkursowej. 

8. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów. 

9. Decyzje Jury nie podlegają odwołaniu. 

10. Członkowie Jury nie biorą udziału w konkursie. 

11. Zdjęcia wszystkich nadesłanych prac będą zamieszczone w katalogu wystawy -  

z podziałem na prace nagrodzone, zakwalifikowane do wystawy i na prace 

odrzucone. 

 Werdykt konkursu zostanie ogłoszony i przesłany do uczestników nagrodzonych 

prac pocztą elektroniczną. Informacje o konkursie będzie można znaleźć na 

stronie internetowej Zarządu Głównego ZPAP i ZPAP O/Ł 

12. Wszyscy uczestnicy wystawy otrzymają  bezpłatnie 1 egzemplarz katalogu. 

 

 

 



NAGRODY 
Wysokość nagród będzie ustalona po ostatecznym ustaleniu puli nagród. 

Grand Prix   

I nagroda  

II nagroda  

III nagroda   

oraz wyróżnienia  

 

INFORMACJE DODATKOWE 
Prace nie zakwalifikowane na wystawę będą odsyłane na koszt autorów. 

Prace prezentowane na wystawie będą odsyłane po jej zamknięciu na koszt autorów. 

Twórcy mieszkający w województwie łódzkim odbierają prace z siedziby 

organizatora: ZPAP O/Ł, ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź, na życzenie będą 

przesłane na koszt autorów. 
 

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe 

w czasie przesyłki. 
 

Organizatorzy mają prawo do bezpłatnego publikowania w mediach prac biorących 

udział w konkursie. 

Regulamin i karta zgłoszenia na VI Międzynarodowe Biennale Obrazu 

„QUADRO-ART” Łódź-2018  dostępna jest na stronie internetowej: 

Zarządu Głównego ZPAP - http://zpap.pl  lub  

na FB - https://www.facebook.com/zpappiotrkowska/ 

  

ADRES ORGANIZATORA: 

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW  

OKRĘG ŁÓDZKI 

ul. Piotrkowska 86 

90-103 Łódź, Poland 

tel. +48/42 632 73 56 

e-mail: zpaplodz@vp.pl 

 

https://maps.google.com/?q=ul.+Piotrkowska+86+90-103%0D%0A%C5%81%C3%B3d%C5%BA,+Poland&entry=gmail&source=g
mailto:zpaplodz@vp.pl

