
P Ř I H L Á Š K A Jméno a příjmení:

Datum narození: Telefon:

Adresa:

E-mail: Web:

Výtvarné vzdělání:

Přihlašuji tato díla:

1.

2.

3.

4.

5.

Uvádějte prosím přesný popis díla: název, rok vzniku, technické parametry (užitý 
materiál, technika, rozměry a případně další). Fotografie musí mít shodný popis, mohou 
být analogové i ve formě digitálních dat, pak ale v obvyklých obrazových formátech .jpg 
nebo .tif (v tiskovém rozlišení alespoň 300 DPI, bez animací).

Přihlášku zašlete nebo dodejte do neděle 19. září 2021 na adresu:
Rabasova galerie Rakovník, p. o., Vysoká 232, 269 01 Rakovník 
nebo e-mail: rabasova.galerie@tiscali.cz.

Souhlasím s podmínkami účasti na Středočeském trienále 2021.

datum a podpis

Středočeské trienále 2021
Je výběrová přehlídka práce středočeských výtvarníků. Trienále pořádá Rabasova 
galerie Rakovník příspěvková organizace. Přehlídky se mohou zúčastnit výtvarní 
umělci, kteří trvale nebo přechodně bydlí nebo působí na území Středočeského kraje. 
Každý účastník může přihlásit nejvýš pět prací, které vytvořil po roce 2018. Předloží 
řádně vyplněnou přihlášku a fotografickou dokumentaci přihlášených děl. Podle 
fotografií vybírá díla k vystavení a publikování odborná porota rozšířená o zástupce 
pořádající instituce, proto požadujeme kvalitní snímky použitelné i pro případnou 
reprodukci v tiskovinách, vhodné jsou diapozitivy, pozitivy nejméně formátu 13×18 
nebo digitální data s tiskovým rozlišením alespoň 300 DPI (20×15cm). Pořadatelé si 
vyhrazují právo nevystavit díla, která nevyhovují instalačním podmínkám galerie.

Přihlášky účastníků se přijímají do neděle 19. září 2021.
První zasedání poroty bude 11. října 2021.
Svoz a instalace výstavy proběhne od 1. listopadu do 2. prosince 2021.
Vernisáž výstavy v Nové síni pod Vysokou bránou Rabasovy galerie a prezentace 
publikace o trienále bude 2. prosince, výstava potrvá do 30. ledna 2022.
Další středočeské trienále uspořádáme roku 2024.

✂
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