PROPOZYCJA EKSPOZYCJI
PORADNIK DLA WYSTAWCÓW

Zgłoszenie Wystawcy na 19. WTS musi zawierać:
1. Formularz zgłoszeniowy z podpisaną adnotacją o akceptacji Regulaminu
2. Propozycję ekspozycji
Zgłoszenia można wysyłać na adres
info@warszawskietargisztuki.pl
lub pocztą na adres:
Rempex, Warszawskie Targi Sztuki
ul. Karowa 31, 00-324 Warszawa
Formularze oraz Regulamin dostępny jest na stronie
www.warszawskietargisztuki.pl w zakładce /Dla Wystawców.
Obowiązkowym załącznikiem do formularza jest propozycja ekspozycji. Propozycja
ekspozycji jest przedstawiona Komisji Programowej. Na tej podstawie Komisja
decyduje o udziale w 19. WTS. Przewodniczącą Komisji jest Kama Zboralska.

Prezentacja powinna zawierać:
• krótką prezentację wszystkich artystów proponowanych przez Wystawcę na 19.
WTS (*propozycja nie powinna zawierać wszystkich artystów współpracujących
z Wystawcą. Jedynie tych, których prace zostaną pokazane na WTS)
• reprodukcje obiektów proponowanych przez Wystawcę na 19. WTS
(* propozycja powinna zawierać jedynie te reprodukcje, w których
posiadaniu oryginału jest Wystawca, czyli te które będą pokazane na 19. WTS)
• styl i czas powstania proponowanych obiektów antykwarycznych na 19. WTS
• opis i szkic proponowanej ekspozycji na 19. WTS
Przyjmujemy wersje odręczne oraz komputerowe)
• Propozycja ekspozycji powinna zawierać dokładną aranżację stoiska.
Uwzględniając ilość dzieł artysty oraz miejsce ich prezentacji.
• Komisja będzie dużą wagę przykładać do ilości dzieł na ścianach. Nie będzie
zezwalać na zamieszczanie zbyt dużej ilości dzieł różnych artystów na jednej
ścianie, co tworzy nieczytelną ekspozycję, która nie jest zgodna z założeniami
programowymi Targów.

• Dodatkowo aplikujący może przedstawić najważniejsze wydarzenia
organizowane przez Wystawcę w ciągu ostatniego roku oraz inne informacje
świadczące o wysokim poziomie prezentowanych dzieł.
UWAGI:
- Wystawca może przed Targami zmienić dzieło z ekspozycji, np. z uwagi na
sprzedaż konkretnych proponowanych wcześniej obiektów. Organizator akceptuje
wówczas zamiany, pod warunkiem, że wystawca utrzyma stylizację oraz estetykę
ekspozycji.
- w prezentacji nie trzeba opisywać wszystkich punktów. Opis jest jedynie sugestią.
Propozycje Wystawców sztuki dawnej oraz sztuki współczesnej mogą się znacznie
od siebie różnić. Natomiast w obu przypadkach wymagamy propozycji konkretnych
obiektów i artystów wystawianych na 19. WTS.
- szablony do pobrania są poglądowe, mają zachowane proporcje zgodne z planem
konkretnych stoisk. Dopuszczamy szkice odręczne, powinny być one czytelne i
uzupełnione z zdjęciami reprodukcji dzieł.

Na wszystkie pytania i wątpliwości odpowiemy mailowo lub telefonicznie.
Katarzyna Marciniak
Warszawskie Targi Sztuki
info@warszawskietargisztuki.pl
+48 669 111 109

