
OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
DLA MŁODYCH ARTYSTÓW 
im. Mariana Michalika 
Triennale Malarstwa. Częstochowa 2022/2023

Celem konkursu jest poszukiwanie i promowanie nowych indy-
widualności twórczych oraz prezentacja prac malarskich ukazują-
cych aktualne tendencje w sztuce. 

Hasłem bieżącej edycji Konkursu jest OBECNOŚĆ.

REGULAMIN KONKURSU:
1. Do udziału w konkursie organizator zaprasza artystów malarzy, 
którzy nie ukończyli 35 roku życia.
2. W konkursie mogą brać udział artyści profesjonalni – w tym stu-
denci i absolwenci kierunków artystycznych wyższych uczelni.
3. Na konkurs przyjmowane będą prace wykonane w latach 2018 
– 2022, w dowolnej technice i konwencji malarskiej (w tym obiekty 
przestrzenne uzyskiwane środkami malarskimi), nie dające się po-
wielić jako oryginały, uprzednio nie nagradzane i będące własno-
ścią autora.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę lub cykl 
do trzech prac.
5. Format prac nie jest określony, jednak ze względów technicznych 
wymiar dłuższego boku dzieła nie powinien przekraczać 200 cm. 
Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu 
prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty na pokry-
cie kosztów organizacyjnych w wysokości 80 złotych na konto Miej-
skiej Galerii Sztuki. Kwota nie podlega zwrotowi, również w przy-
padku prac niezakwalifikowanych.
Numer konta: 
Bank Citi Handlowy 50 1030 1104 0000 0000 9324 5000
Tytuł wpłaty: 7. Konkurs im. Michalika. 
7. Zgłoszenie dokonuje się poprzez nadesłanie: 
- fotografii pracy (w przypadku obiektu trójwymiarowego, trzy 
zdjęcia z różnych stron) lub cyklu prac w formacie pdf, jpg, tiff, eps, 
wielkość do 5 MB, rozdzielczość 300 dpi. Prace należy opisać w na-
stępujący sposób: imię i nazwisko, tytuł, data
- wypełnionej karty zgłoszenia
- skanu lub fotografii dowodu wpłaty
Komplet materiałów należy przesłać elektronicznie do Miejskiej          
Galerii Sztuki w Częstochowie na adres: jmatyja@galeria.czest.pl 
w terminie do 15 września 2022 roku 
8. Jury konkursu stanowią:
Alicja Klimczak-Dobrzaniecka, redaktor naczelna Kwartalnika Ar-
tystycznego FORMAT
Włodzimierz Karankiewicz, artysta plastyk
Marian Panek, artysta plastyk, krytyk sztuki
Anna Paleczek-Szumlas, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie
Kwalifikacja prac ma charakter dwustopniowy.
9. W pierwszym etapie Jury zakwalifikuje prace do udziału w wy-
stawie konkursowej na podstawie elektronicznie nadesłanej doku-
mentacji. Informacja o wyniku obrad będzie zamieszczona na stronie 
internetowej Galerii od dnia 10 października 2022 roku.
10. Zakwalifikowane na wystawę konkursową obrazy należy dostar-
czyć do siedziby organizatora do 24 października 2022 roku włącznie.
11. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego 
ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy. Za ewentualne 
uszkodzenia lub zaginięcie prac podczas transportu organizatorzy 
nie ponoszą odpowiedzialności.
12. W drugim etapie konkursu Jury wybierze laureatów na podsta-
wie oryginałów prac. Jury ma prawo do odrzucenia obrazów za-
kwalifikowanych w pierwszym etapie konkursu w przypadku kiedy 

oryginał nie odpowiada dostarczonej dokumentacji fotograficznej. 
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Decyzja Jury zostanie 
umieszczona na stronie internetowej Galerii do 14 listopada 2022 
roku, a nagrody finansowe przekazane laureatom – do 30 listpada 
2022 
13. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w terminie 17 lutego – 
16 kwietna 2023 z uroczystym wernisażem 16 lutego 2023.
14. Organizator wyda katalog wystawy pokonkursowej. Każdy 
uczestnik wystawy otrzyma dwa bezpłatne egzemplarze.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechniania nade-
słanych prac w publikacjach poświęconych sztuce, w środkach ma-
sowego przekazu ( prasa, telewizja), na stronie internetowej Galerii 
i serwisach internetowych oraz wykorzystania prac i ich reprodukcji 
w celach dokumentacyjnych, informacyjnych i promocyjnych w ka-
talogach , ulotkach, informatorach i filmach promujących wystawę, 
bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu dla autorów prac. Udział 
w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody autorów na 
wprowadzenie zapisu elektronicznego pracy do pamięci kompute-
ra i wykorzystanie zapisu na wymienionych wyżej polach eksploata-
cji w okresie przygotowania i trwania wystawy a także po tym cza-
sie, zgodnie z charakterem i przeznaczeniem prac oraz przyjętymi 
zwyczajami.

16. NAGRODY:
I nagroda – 5 tys. zł
II nagroda – 3 tys. zł
Nagroda Starosty Częstochowskiego – 2 tys. zł
Wyróżnienia honorowe. 
Nagrody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
17. Prace biorące udział w wystawie należy odebrać do 20 maja 
2023 roku. Po tym terminie zostanie naliczona opłata magazyno-
wa. Prace wydawane będą w siedzibie Galerii lub na wniosek artysty 
odesłane na jego koszt. 

Regulamin i karta zgłoszenia – do pobrania
Biuro organizacyjne:
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, 
Al. NMP 64,42-200 Częstochowa
tel. (034) 324 55 81, 324 60 57, e-mail: info@galeria.czest.pl

Dyrektor Galerii: Anna Paleczek - Szumlas 
Koordynatorzy konkursu:
Joanna Matyja, e-mail: jmatyja@galeria.czest.pl
Barbara Szyc e-mail: bszyc@galeria.czest.pl 

Regulamin, karta zgłoszenia oraz informacje o poprzednich edy-
cjach konkursu znajdują się na stronie internetowej Miejskiej Galerii 
Sztuki: www.galeria.czest.pl

Częstochowa, 15 kwietnia 2022 roku
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