Umělecký salón
Umělecký salón je otevřený pro všechny, zaslána mohou být díla, jako jsou obrazy (olej, akryl,
akvarel), výkresy; malé objekty/sošky; smíšená média a multimediální práce. Díla jsou omezeny
velikostí (cca 65 cm na 80cm) a to z důvodu vystavení maximálního počtu děl. Kreativní literatura,
próza, poezie (jednotlivá díla nebo soubor)mohou být také zaslány. Také mohou být podána videa
nebo nahrávky, ale umělec si musí zajistit vlastní zařízení pro jejich prezentaci.
Jeden umělec může zaslat maximálně tři díla. Díla musí být tematicky vázána na jeskyně a podzemí a
jejich výzkum, sport nebo jeskynní flóru a faunu. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv
dílo, které nesplňuje podmínky nebo které považuje za nevhodné. Díla mohou být nabídnuty
k prodeji, u prodaných děl bude účtována 20% provize na pokrytí výdajů salónu.
Díla mohou být zaslána na adresu uvedenou níže, nejpozději do 1. července 2013, nebo osobně
přinesena na místo konání kongresu po otevření registrace, ne však později než do neděle 21.
července do 12:00 hod.

ArtSalon
Speleo 2013
Olšová 1
637 00 Brno
Česká republika
Prosím, vyplňte přiložený formulář, označený svým registračním číslem. Do něj uveďte názvy všech
uměleckých děl a jejich zařazení do příslušné kategorie (1, 2, 3, nebo 4 viz níže). Připojte krátký popis
uměleckého díla. Formulář vyplňte elektronicky nebo čitelně tiskacím písmem a zašlete společně s
dílem.
Za přijetí uměleckých děl do Uměleckého Salonu není účtován žádný poplatek. Po skončení kongresu
budou díla vrácena autorům.
V rámci salonu bude uspořádána soutěž.
Soutěž má čtyři kategorie:
1.
2.
3.
4.

Malování / výkres
Socha
Kombinovaná technika
Různé

V případě dalších otázek ohledně uměleckého salonu se neváhejte obrátit na předsedu ArtSalonu.
Mějte na paměti, že Ian Ellis Chandler komunikuje pouze v anglickém nebo španělském jazyce!
Ian Ellis Chandler
Calle de El Camino.
Matienzo, 39812.
Ruesga, Cantabria,
Spain.

Email: artcaves@yahoo.es
Tele: (00) 34 942619903.

