
Regulamin konkursu 

Grand Prix Grafika Roku 2021

 

Katedra Grafiki Warsztatowej Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w
Krakowie ul. Humberta 3 31-128 Krakow

 

I. Załozenia ogolne

• Konkurs skierowany jest do studentow i absolwentow Wydziału Grafiki Akademii Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie oraz studentow pozostałych wydziałow ASP w 
Krakowie, uczęszczających do Pracowni Wydziału Grafiki w ramach pracowni 
wolnego wyboru. 

• W konkursie moga brac udział studenci od III roku oraz absolwenci ASP w Krakowie, 

do trzech lat po zakonczeniu studiow (absolwenci 2018 i pozniejsi). 

• Na konkurs moga byc zgłaszane wyłącznie prace powstałe w 2021 roku. 

• Przyjmowane beda prace we wszystkich technikach graficznych

(druk płaski, druk wypukły, druk wklesły, techniki cyfrowe, techniki mieszane)

• Na konkurs przyjmowane sa oryginały prac w formie fizycznej.

• Konkurs ma charakter jednoetapowy. 

• Powołane Jury wyłoni Grand Prix oraz druga i trzecia nagrode na podstawie nadesłanych 

prac. 

• Kazdy uczestnik moze zgłosic do konkursu maksymalnie 3 prace. 

• Dłuzszy bok pracy nie moze przekraczac 200cm.

• Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii 
Humberta 3.

• Po zakończeniu wystawy wydany zostanie katalog pokonkursowy. 

II. Zgłoszenie do konkursu 

• Prace nalezy składac w nieprzekraczalnym terminie 28.01.2022 w Pracowni Litografii

• Na odwrocie kazdej z prac prosze umieścic naklejke z nastepujacymi informacjami: 

Imie i Nazwisko

Tytuł, format, technika

Roku studiow, wydział

• Uczestnik do zgłoszenia mozne dołaczyc krotki tekst przyblizajacy koncepcje artystyczna 
prezentowanych prac. 

• Decyzje Jury sa ostateczne i nie podlegaja odwołaniu. 

• Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrazeniem zgody na publikacje materiałow do 
celow konkursowych i promocji w internecie. 



III. Nagrody 

• GRAND PRIX – 3000pln + indywidualna wystawa w Galerii Wydziału Grafiki

• II nagroda – 2000pln

• III nagroda – 1000pln

• Jury zastrzega sobie mozliwośc przyznania dodatkowych wyroznień

Skład Jury:

prof. Joanna Kaiser 

dr Marta Bozyk 

mgr. Marlena Biczak

dr Artur Blusiewicz

dr Krzysztof Świetek

Komisarz Konkursu – dr Bartłomiej Chwilczyński

Dodatkowe pytania nalezy kierowac do Komisarza Konkursu.


