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Nie jest pewne, co było pierwsze: człowiek czy iluzja? Można wyobrazić sobie życie
bez człowieka, ale czy bez niej byłoby możliwe? Być może nie byłoby nas, gdyby nie iluzja,
ostatecznie jednak, żyjemy z nią w nierozerwalnym splocie jak jing i jang.
Nie sposób obejść się bez niej w codziennej rzeczywistości. Jest powszechnie stosowana i wykorzystywana w przeróżnych celach. Najczęściej jako środek, instrument, metoda,
by zaskoczyć, zmanipulować, omamić, oszukać, a w końcu osiągnąć zamierzony efekt, konkretny cel. Niekoniecznie moralnie naganny.
Iluzję można definiować na różne sposoby, lokalizować w różnych porządkach, od fizykalnego i estetycznego po psychospołeczny i polityczny. Chociaż pozornie wywodzi się
z neutralnego świata optyki, to w istocie zdaje się być owym ulotnym i ambiwalentnym
filtrem, soczewką, witrażem pomiędzy sacrum i profanum, nieuświadamianą przyczyną
naszych triumfów i klęsk, źródłem piękna i koszmaru, przyjemności i bólu, prawdy i fałszu,
miłości i samotności. Słowem - lekiem na całe zło, lecz często ze skutkami ubocznymi.
Iluzja to paradoks, w którym zjawisko ze swej natury złudne, fałszywe i fikcyjne służy
opisywaniu rzeczywistości realnej, uznawanej za jedyną prawdziwą. A przecież już sama
możliwość iluzji stanowi zaproszenie do negacji rzeczywistości, do skorzystania z rzeczywistości alternatywnej. Iluzja stanowi zatem potwierdzenie, jak jesteśmy dwoiści i niejednoznaczni. I że - być może - nie da się zdefiniować człowieka bez pojęcia iluzji, złudnej
wyobraźni, przekroczenia rzeczywistości.
Iluzja, substytut spełnionych marzeń, ale zarazem duch sprawczy wszystkiego. Chociaż
zwodzi, sprowadza na manowce, to potrafi być też twórcza i kreatywna, bo złudzenia inspirują i inicjują działania, zmuszają do konkretnych czynów. Iluzja to rodzaj atrakcyjnej,
często ryzykownej gry i zabawy z innymi lub samym sobą. Rodzaj wyzwania, poszukiwania,
zaprzeczenia, prowokacji i niezgody na znaną rzeczywistość. Ale też lekarstwa i ucieczki od
niej, żeby z innej perspektywy lepiej zrozumieć świat, „uleczyć duszę” lub tylko zaspokoić
zapotrzebowanie na adrenalinę. Zdaje się być wszystkim, chociaż nie jest (?) Bogiem. Z tej
nieokiełznanej potrzeby iluzji powstała sztuka, także biżuteria... Bo iluzja to blask, magia,
olśnienie, fantazja, to emocje, pamięć i niewyczerpalne źródło opowieści, więc dlaczego
nie mielibyśmy jej ulec i tym razem.
Monika Szpatowicz
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TERMIN I MIEJSCE ekspozycji
1 maja - 10 czerwca 2018 roku
Wernisaż: 19 maja 2018 roku
Sale ekspozycyjne Galerii Sztuki, pl. Katedralny 1
Organizatorzy planują powtórzenie pokazu w wybranych miastach w Polsce i za granicą.
CEL, ZADANIE I MATERIAŁ
Celem pokazu jest szeroka prezentacja najnowszych dokonań współczesnej sztuki biżuterii. Prace winny być biżuterią
w szerokim znaczeniu, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy.
Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik, ale nawiązując do prawie 40-letniej
tradycji konkursu oczekuje się użycia w pracy srebra.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów z Polski i zagranicy.
2. Do konkursu można zgłaszać dowolną ilość prac, które:
– są własnością artysty w rozumieniu praw autorskich,
– zostały zgłoszone pod nazwiskiem autora,
– można umieścić w polu ekspozycyjnym o wymiarach 35 x 35 x 25 cm (po konsultacji z organizatorami wyjątkowo dopuszcza się możliwość przyjęcia pracy o pozaregulaminowych wymiarach).
3. Artysta deklarujący swój udział w wystawie zobowiązany jest do: osobistego dostarczenia lub przesłania na własny koszt
prac (w opakowaniu wykluczającym uszkodzenie i nadającym się do wielokrotnego użycia) wraz z kompletnie wypełnioną fakturą
i zgłoszeniem, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r.
4. Nadesłane prace otwierane będą komisyjnie.
5. 	Prace niezakwalifikowane zostaną odesłane do końca września 2018 r. na koszt autora zgodnie z jego dyspozycją na załączonym druku zgłoszeniowym.
6. W związku z planowanymi przeniesieniami wystawy prace zakwalifikowane do wystawy pozostaną do dyspozycji
Organizatorów do lipca 2019 r., następnie zostaną odesłane na koszt uczestnika do końca sierpnia 2019 r. wraz z dokumentacją
ich prezentacji.

JURY
1. 	Prace oceniać będzie międzynarodowe jury.
2. 	Posiedzenie jury odbędzie się w dniach 11 - 12 kwietnia 2018 roku.
3. Autorska interpretacja tematu będzie podstawowym kryterium, według którego jury dokona kwalifikacji prac na wystawę i przyzna
nagrody regulaminowe. Dopuszczalne jest opatrzenie prac krótkim autorskim komentarzem, który zostanie umieszczony w katalogu.
4. Werdykt jury jest ostateczny. Droga prawna jest zamknięta.
5. Lista osób zakwalifikowanych do wystawy zamieszczona zostanie na stronie Legnickiego Festiwalu SREBRO (www.silver.legnica.pl)
do 27 kwietnia 2018 roku.
NAGRODY Regulaminowe
Grand Prix 					
II Nagroda
			
Nagroda Prezydenta Miasta Legnicy
Nagroda Galerii Sztuki w Legnicy
		
Nagroda Specjalna Organizatorów za odwagę, nowatorstwo,
bezkompromisowość bądź dowcip wypowiedzi twórczej

10.000 PLN + 1 kg srebra
5.000 PLN + 1 kg srebra
3.000 PLN + 1 kg srebra
wystawa indywidualna z katalogiem o wartości 4.500 PLN
		
statuetka „Srebrna Ostroga” + 1 kg srebra

1. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
2. Tradycją konkursu jest to, że laureaci trzech pierwszych nagród przekazują nagrodzoną pracę (jedno dzieło) na rzecz
Organizatora do tworzonej przez niego stałej, pierwszej w Polsce, Międzynarodowej Kolekcji Współczesnej Sztuki Złotniczej.
Nagrody pozaregulaminowe
Nagroda targów INHORGENTA MUNICH
		
Nagroda im. Joachima Sokólskiego
ufundowana przez Fundację Polskiej Sztuki Nowoczesnej
Nagrody firmy Polska Biżuteria
			
						
		
				
Wyróżnienie Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych 		
Wyróżnienie Honorowe Dyrektora Galerii Sztuki w Legnicy

stoisko na targach INHORGENTA MUNICH 2019 o wartości 2000 euro
1 kg srebra
stoisko na Letnich Targach Trendów Jubilerskich i Zegarkowych
JUBINALE 2019 w Krakowie
reklama w katalogu branżowym PB w 2019 r.
statuetka i dyplom
dyplom

Wybór laureata nagrody pozaregulaminowej pozostaje w gestii fundatora lub za jego zgodą w gestii jury.
Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania także innych nagród pozaregulaminowych.
WYDAWNICTWA
1. Wystawie towarzyszyć będzie zaproszenie, plakat oraz katalog prezentujący prace artystów zakwalifikowanych do wystawy konkursowej.
2. Każdy z autorów zakwalifikowanych do wystawy otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz autorski katalogu.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania zdjęć prac nadesłanych na konkurs w wydawnictwach
Galerii Sztuki, prasie, telewizji oraz innych formach dokumentacji wizualnej w celach promocyjnych.
USTALENIA KOŃCOWE
1. Wystawie konkursowej towarzyszyć będzie prezentacja prac członków jury.
2. Organizatorzy przyjmują materialną odpowiedzialność za prace od momentu ich otrzymania do chwili zwrotu, rozumianego jako odbiór osobisty lub moment nadania przesyłki za pośrednictwem poczty zwykłej lub kurierskiej (w razie zaginięcia
przesyłki odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska zgodnie z regulaminem przewozów).
3. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia pracy w czasie ekspozycji lub przechowywania Organizator zobowiązuje się do
pokrycia kosztów koniecznych do jej odtworzenia.

