FOR IMMEDIATE RELEASE

YICCA 17/18 - International Contest of Contemporary Art
Celem konkursu jest promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im możliwość
dołączenia do międzynarodowego rynku sztuki współczesnej.
Międzynarodowość oraz network YICCA są ogromną szansą dla artystów, którzy mogą:
•

Wygrać nagrodę pieniężną o wysokości:

- 3000,00 € dla pierwszego wybranego artysty
- 1000,00 € dla drugiego wybranego artysty
•

Wygrać 2 rezydencje artystyczne:

- 1 rezydencję artystyczną we Włoszech - o wartości 1800,00 €
- 1 rezydencję artystyczną w Chile - o wartości 1800,00 €
		
•
Promować swoją sztukę za pomocą różnych kanałów takich jak:
- wystawienie wybranych dzieł sztuki w przestrzeni wystawienniczej, określonej
przez konkurs.
- umocnienie kontaktów między finalistami a krytykami i kuratorami sztuki, właścicielami
galerii, publicznymi i prywatnymi instytucjami sztuki, które będą miały dostęp do tej
ważnej wystawy.
- uzyskanie maksymalnej widoczności dzięki kampanii reklamowej, która będzie
towarzyszyć konkursowi na wszystkich jego etapach.
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DATY I TERMINY
01 listopada 2017: Rozpoczęcie subskrypcji.
14 marca 2018: Zakończenie zapisów.
10 kwietnia 2018: Ogłoszenie wybranych prac.
maj 2018: Wystawa finalistów.
Ostateczna decyzja jury doprowadzi do wyboru 18 artystów, których prace będą
uczestniczyć w końcowej wystawie.

                           

Final exhibition:
HERNANDEZ Art Gallery
Via Copernico 8 - Milan - Italy
www.galleriahernandez.com

W konkursie będą akceptowane wszystkie rodzaje prac, w tym wideo, instalacje i
performance.
Wszystkie prace muszą zostać przedstawione porzez zdjęcie lub wideo, opatrzone opisem.
Wszystkie prace muszą być dostępne na wystawę końcową oraz muszą być własnością
artysty.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów lub grup artystycznych ze wszystkich krajów.
Nie ma żadnych specjalnych kwalifikacji wymaganych do rejestracji.
Wszystkie informacje na temat zasad i warunków subskrypcji są opublikowane na oficjalnej
stronie konkursu
www.yicca.org
www.contest.yicca.org
Aby się zarejestrować wypełnij formularz rejestracyjny na oficjalnej stronie www.yicca.org
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