
Wielki Jubileusz! 

 
W 2017 roku Lublin świętuje Wielki Jubileusz 700-lecia nadania praw 
miejskich. Jest to doskonała okazja, żeby przy składaniu życzeń, dokładnie 
przyjrzeć się każdej zmarszczce jubilata. 
 
Sztuka na Giełdzie to coroczna akcja artystyczna, składająca się z kilkunastu 
interwencji twórczych, odbywających  
się w przestrzeniach handlowych Lublina. Miejsca z pozoru niekojarzone ze 
sztuką, stają się na jeden dzień polem działań artystów. Powstają ekspozycje, 
stoiska, instalacje i happeningi wpisujące się w krajobraz i starające się z nim 
korespondować. Dochodzi do swoistej konfrontacji sztuki z często nie 
spodziewającym się tego odbiorcą – klientem bazaru. Wierzymy, że takie 
zderzenie może być interesujące i inspirujące dla obu stron. Tematyka 
realizowanych prac często porusza aktualne problemy społeczne i je 
interpretuje. Chociaż zazwyczaj są to trudne kwestie – to jednak warte uwagi 
ze względu na swój krytyczny i twórczy charakter. 
 
W tej edycji oczekujemy projektów instalacji, realizacji typu site-specific, 
happeningów, performance oraz pokrewnych – ukazujących lub 
komentujących szeroko rozumiany temat 700-lecia Miasta Lublin – w mniej 
lub bardziej poważny czy ironiczny sposób. 
Liczymy na maksymalną interaktywność proponowanych realizacji, 
wchodzących w dialog z odbiorcą i zachęcających do współuczestnictwa. Z 
pewnością jest to wyzwanie, biorąc pod uwagę charakter miejsca oraz osób, 
które bazar odwiedzają. Wyzwanie, które postanowiliśmy podjąć: jak za 
pomocą artystycznych zabiegów mówić o sprawach ważnych i trudnych 
zarazem w sposób interesujący, intrygujący i przystępny dla przeciętnego, 
hipotetycznie niezorientowanego na sztukę odbiorcy. 
 
 
Akcja „Sztuka na Giełdzie VI: Wielki Jubileusz”, odbędzie się 20 maja 2017 
roku, w okolicy bazaru przy Dworcu PKS w Lublinie, w godz. 08:00-13:00. 
 
 
 
  



REGULAMIN: 
 
I. Zgłoszenie do udziału w projekcie. 
 

I. 1. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: 
 

1. Informacje o autorze/autorach (imię i nazwisko, data urodzenia, 
adres, e-mail, telefon, linki do stron, portfolio, wcześniejszych realizacji 
(maksymalnie 5 projektów) etc. 
 
2. Biogram (maksymalnie 500 znaków) 
 
3. Portfolio (maksymalnie 5 projektów) 
 
4. Informacje o pracy: 

a) Tytuł 
b) Rok powstania 
c) Technika 
d) Opis (maksymalnie 1000 znaków) 
e) Szkice/wizualizacje pomysłu – mile widziane. 
f) Rider techniczny – jaki sprzęt wymagany jest do realizacji pomysłu oraz 
ewentualne wymagania co do aranżacji przestrzeni. 
 
5. Kosztorys realizacji pomysłu Sztuka na Giełdzie: 
a) propozycja honorarium (negocjowane indywidualnie, zależne od takich 
zmiennych jak: nakład poniesionej pracy w przygotowanie działania, 
dopracowanie pomysłu oraz zaangażowanie w jego realizację), 
b) materiały – z zastrzeżeniem, że całościowe koszty realizacji pomysłu nie 
mogą przekroczyć 2000 PLN brutto, 

c) koszty zakwaterowania i transportu pokrywa organizator w zakresie 
omówionym z twórcami poszczególnych projektów. 
 
I.2. Prosimy o zawarcie wszystkich powyższych informacji w 
formularzu 
 zgłoszeniowym i zapisanie go w dwóch formatach – doc., oraz pdf. 
Plik powinien być zatytułowany w następujący sposób: 
„nazwisko_imie_tytuł projektu”. 
 
I.3. E-mail ze zgłoszeniem prosimy zatytułować w następujący sposób: 
„SNG VI/ Wielki Jubileusz / tytuł projektu”. 
 
I.4. Prosimy o przesłanie zgłoszenia najpóźniej do: 15 kwietnia 2017 
roku, wyłącznie na adres e-mailowy: rewiry.lublin@gmail.com. Prace 
przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 
 
I.5. Wyniki zostaną opublikowane 30 kwietnia, na stronie: 
http://www.rewiry.lublin.pl/ 
oraz FB PSZS Rewiry: https://www.facebook.com/RewiryLublin/ 
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I. 6. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najciekawsze i 
najpełniej wpisujące się w założenia ideowe projekty. Ich autorzy 
zostaną zaproszeni do ich realizacji oraz otrzymają honoraria. 

 

II. Kryteria wyboru: 

a) merytoryczna spójność z tematyką; 

b) oryginalność, kreatywność; 

c) stopień społecznego zaangażowania projektu i jego krytyczny i/lub 
komentujący charakter; 

d) koszt realizacji. 

 

III. Pozostałe informacje: 

1. Przesłane materiały nie będą zwracane. 

2. Zgłaszający może zaproponować jeden lub kilka pomysłów 

3. O wynikach autorzy nadesłanych pomysłów zostaną indywidualnie 
powiadomieni drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu do 30 kwietnia 
2017 roku. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. 

4. Autorzy wybranych pomysłów otrzymają honoraria na podstawie umów 
zawartych z Centrum Kultury w Lublinie, organizatorem konkursu. Umowy 
będą negocjowane indywidualnie. Odmowa podpisania umowy oznacza 
rezygnację autora wybranego pomysłu, z jego realizacji w ramach akcji. 

5. Zgłoszenie pomysłu na pracę nie jest jednoznaczne z jej realizacją w 
ramach akcji. 

6. Żaden ze zgłoszonych pomysłów nie zostanie wykorzystany bez zgody 
autora. 

7. Organizator wspiera realizację projektów – w podstawowym zakresie: 
uzyskanie pozwoleń, transport, promocja. Jednak ze względów 
logistycznych, nie odpowiada za produkcję poszczególnych projektów - 
ich realizacja w całości spoczywa na uczestnikach. 

 
 
 

 


