„Korona ArtGalery”
Internetowa Galeria Sztuki

Chełm, 25 listopada 2020 r.
Szanowni Twórcy Sztuk Plastycznych,
Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska "Nasz Chełm" ma zaszczyt zaprosić Państwa
do udziału w wystawie inaugurującej działalność „Korona ArtGalery” Internetowej Galerii
Sztuki w Chełmie.
Sytuacja epidemiologiczna i ograniczenia jakie z tego wynikają niemal sparaliżowały
dialog twórcy z odbiorcą sztuki. Dlatego też Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz
Chełm” chcąc zapobiec izolacji i jej fatalnym skutkom dla kultury proponuje stworzenie
w sieci internet galerii sztuki „Korona ArtGalery”. Naszym partnerem w tym przedsięwzięciu
jest portal informacyjny chelmski.eu.
Główne cele powstającej Galerii to:
1. Prezentacja prac artystów służąca promocji lokalnych twórców i środowisk.
2. Organizacja wystaw, konkursów i przeglądów służących upowszechnianiu sztuki.
3. Integracja środowisk twórczych Chełma, powiatu Chełmskiego,
4. Nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami także międzynarodowymi w ramach
wymiany artystycznej.
5. Zwiększenie możliwości szerokiego dostępu do kultury plastycznej.
Żadna galeria nie może istnieć i realizować swoich celów bez artystów – ludzi, którzy
zechcą wystawić w niej swoje prace. Do prezentacji swoich prac na wystawie inaugurującej
działalność Galerii zapraszamy, zarówno twórców profesjonalnych jak i nieprofesjonalnych
tworzących w Chełmie i powiecie chełmskim. Zapraszamy także tych, artystów, którzy
w okresie ostatnich 5 lat uczestniczyli w wystawach na terenie Ziemi Chełmskiej.
Motywem łączącym wszystkie nadesłane prace powinien być ich temat

„Życie w czasie niezwykłym”.
Do udziału w wystawie kwalifikowane będą jedynie prace wykonane w okresie
trwania pandemii, a więc te, które powstały w roku 2020.
Prace wykonane w technice: rysunek, malarstwo, grafika, należy sfotografować i przesłać
w formie elektronicznej tzn. plików graficznych w formacie JPG na korona.art@chelmski.eu.
Każdy autor powinien przesłać na podany adres maksymalnie trzy zdjęcia swoich prac.
Przesłane pliki muszą spełniać następujące wymogi techniczne:
1. Format pliku: .jpg, .tiff lub .png,

2. Rozdzielczość min. 180 dpi,
3. Rozmiar pojedynczego pliku max 5 MB.
4. Fotografia każdej pracy w formie graficznego pliku elektronicznego powinna być
wykonana z odpowiednią dbałością o jakość zdjęcia. Słaba jakość zdjęcia może być
powodem niezakwalifikowania pracy na wystawę w Galerii.
Do plików graficznych zawierających prace, należy dołączyć wypełnioną ankietę
informacyjną (formularz przekazujemy w załączeniu). Na ankietę składa się nota biograficzna
autora oraz metryki zgłaszanych prac.
Przesłanie na adres: korona.art@chelmski.eu:
1. plików zawierających fotografie prac,
2. wypełnionej ankiety informacyjnej,
3. skanu
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(w załączeniu),
jest równoznaczne z zezwoleniem na bezpłatne publiczne wystawienie przesłanej pracy na
stronie internetowej Galerii.
Nadesłane prace przed umieszczeniem na wystawie w Galerii przejdą procedurę
kwalifikacji. Oceny i wyboru prac dokona komisja powołana przez Stowarzyszenie.
Komisarzem wystawy, a zarazem przewodniczącym Komisji będzie Wiesław Jędruszczak,
artysta plastyk i znany animator kultury. Oprócz niego w jej skład wejdzie 2-4 osób
dysponujących wiedzą i autorytetem w środowisku twórców i koneserów sztuki.
Na Wasze zgłoszenia czekamy od 15.12.2020 r. do 20.01.2021r.
Wernisaż wystawy planowany jest na drugą połowę lutego 2021 roku. Zarówno
o ostatecznym terminie wernisażu jak i wszelkich informacjach dotyczących przygotowań do
niego będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej chełmski.eu.
Dodatkowych informacje udzielamy pod adresem korona.art@chelmski.eu.
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