Zasady udziału w wystawie oraz konkursie Konfrontacje
Plakatu Studenckiego 2022
Konfrontacje Plakatu Studenckiego 2022 to międzynarodowa wystawa oraz
konkurs plakatów drukowanych i wyświetlanych, w tym także animowanych.
Celem wystawy jest analiza aktualnych trendów rozwoju plakatu oraz przegląd pracowni
projektowych pod kątem rodzaju, charakteru i odmienności programów nauczania.
Zapraszamy pracownie o różnym profilu i specjalizacji. Można zgłaszać plakaty powstałe
podczas zajęć początkowych, ale także realizacje prac magisterskich i doktorskich.
Za całokształt wystawy odpowiadają kurator oraz Rada Programowa.

W zależności od liczby zgłoszeń Rada Programowa
może dokonać selekcji prac do wystawy.
Wszystkie prace studentów zakwalifikowane do wystawy automatycznie wezmą
udział w konkursie. Przewidziane są nagrody o łącznej sumie 6000 zł.
Jury wybierze laureatów w kategoriach: plakat i plakat animowany. Ogłoszenie
wyników nastąpi podczas otwarcia wystawy: 27.05.2022 r. o godz. 18:00.
Można zgłaszać prace w jednej lub dwóch kategoriach. Udział jest bezpłatny.
Warunkiem zgłoszenia plakatów do wystawy i konkursu jest przesłanie formularza
zgłoszeniowego oraz prac w wersjach cyfrowych na adres organizatora:
konfrontacjeplakatu@gmail.com (załączniki lub link do pobrania).
Termin wysłania wersji cyfrowych: do 30.04.2022 r. Wydruki zapewnia organizator.
Przyjmowane są projekty powstałe w okresie 04.2017–04.2022 r.
Każda pracownia może zgłosić do 10 sztuk plakatów i do 5 plakatów animowanych.
1. Plakat: format 70 × 100 cm (lub zbliżony), minimum 220 dpi, RGB, (mile
widziane) 5 mm nadlewki i znaki cięcia. W nazwie pliku proszę zamieszczać
tylko imię i nazwisko autora (ewentualnie dodatkową numerację).
2. Plakat animowany: format Full HD (lub zbliżony), orientacja pionowa, MPG4
(także z dźwiękiem). Długość do 1 min. Dodatkowo kadr z animacji do wydruku
w katalogu wystawy: dłuższy bok minimum 8 cm, 300 dpi, RGB.
Wystawa odbędzie się w dniach 28.05–30.07.2022 r. na Rynku
w Tarnowie oraz w Tarnowskim Centrum Kultury.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania plakatów o szeroko rozumianej tematyce
społeczno-kulturalnej. Planujemy wyeksponować plakaty różnorodne, pokazujące
szerokie spektrum podejścia do projektowania komunikacji wizualnej. Miejsce
znajdą tu zarówno plakaty typograficzne, budowane na zasadach reklamowych,
jak i realizacje czysto autorskie czy impresyjne. Jesteśmy bardzo ciekawi
oryginalnych rozwiązań, które zachęcą do dyskusji i twórczego działania.
Szczegółowe zasady udziału zawarte są w Regulaminie.
Kurator wystawy Wojciech Kołek
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