Asociace jihočeských výtvarníků vyhlašuje 21. ročník přehlídky výtvarného umění
INTERSALON AJV 2017 na téma CONTINUATIO QUADRATI s cílem představit veřejnosti
i autorům ucelený a aktuální přehled současného výtvarného dění a zároveň umožnit
přátelské a možná i konfrontační setkání profesionálních výtvarných umělců a jejich prací
z posledních let. Výstava INTERSALON AJV 2017 se uskuteční v GALERII MARIÁNSKÁ,
České Budějovice od 4.10.2017 do 30.11.2017 •Podmínky účasti: Na výstavu přijmeme
2 díla vytvořená v letech 2013-2017 pouze ve formátu ČTVERCE libovolné velikosti, (všechna závěsná díla s háčky pro zavěšení, pokud to vyžaduje technika díla, pak v adjustacích
pod sklem; plastiky se zajištěním stability nebo sokly. Pro přihlášení a výběr vystavujících,
zašlete spolu s vyplněnou přihláškou krátkým životopisem a ukázkou prací (formát čtverec
není pro přihlášení a výběr nutný) FOTODOKUMENTACE A PODKLADY PRO KATALOG:
Jedna portrétní fotografie vystavujícího, dvě kvalitní barevné fotografie VYSTAVENÝCH
PRACÍ nejpozději do 1. srpna 2017 s popiskami (název díla, rok vzniku, technika, rozměr).
Preferujeme materiály v digitální formě tisková kvalita 300 dpi, formáty TIFF, JPG, ale přijmeme i barevné fotografie do formátu A5. Dále prosíme o tyto údaje (jen pokud souhlasíte
s jejich uvedením v katalogu): Datum a místo narození, studia, výtvarné obory, jimž se
věnujete, nejdůležitější výstavy, realizace, ocenění, zastoupení ve sbírkách…, kontaktní adresa, Doprovodný text o díle a autorovi bychom uvítali také v překladu do anglického jazyka (českého jazyka). ORGANIZAČNÍ VÝBOR: Vít Pavlík - předseda, Antonín Malec - architekt, Teodor Buzu - malíř, Václav Johanus - grafik, Miroslav Novotný
- architekt, Zdeněk Harazin - malíř, Vlastimil Slabý - fotograf. •Vyplněnou přihlášku
s dokumentací je nutno zaslat nejpozději do 10. 5. 2017 na adresu Organizační výbor
INTERSALON AJV, Na Pískách 443/2, 39201 Soběslav nebo e-mailem: intersalonajv@
email.cz Vybraný vystavující bude informován písemně nebo mailem na adresu, kterou
uvedete v přihlášce. Pro výběr vystavujících bude ustanovena odborná porota, o termínu
vernisáže vás budeme včas informovat, stejně tak o termínu převzetí prací zpět. Organizátor si vyhrazuje právo vystavit menší počet prací každého autora. Dodaná díla nejsou individuálně pojištěná. K výstavě bude vydán katalog, který obdrží každý vystavující
autor. Jakékoli další informace k INTERSALONU AJV 2017 získáte na www.ajv.cz nebo
dotazem e-mail:intersalonajv@email.cz Doufáme, že INTERSALON AJV 2017 bude ucelenou prezentací, inspirací i příjemným setkáním. Bez vás toho ovšem nemůžeme docílit.

INTERSALON 2017 - PŘIHLÁŠKA
Jméno …………………………Příjmení……..…………………………..
Titul …………..........Datum narození ………………………….................
Studium ………………………………………………………………....
Adresa ……………………………………………………………. ..........
PSČ ………………….. Telefon ……….........………………………........
e-mail …………………………..................................................................
www………………………………………...............................................
Obor, ve kterém budu vystavovat
……………………………………………………………
Speciální požadavky na instalaci ………………………………………….
…………………..........................................................................................
Souhlasím s propozicemi a zůčastním se INTERSALONU 2017
Podpis……………………………………………..............................

