
 
 
 

СТУЖКА НАДЗЕІ - гэта сімвал салідарнасці мастакоў, выражэнне нашай 
зацікаўленасці і падтрымкі беларусаў у іх мірным імкненні да свабоды і дэмакратыі. 

Да ўдзелу ў праекце запрашаем мастакоў з усяго свету. 
 
Рэгламент праекта: 
 
1. У праекце можа ўзяць удзел любы мастак, які да 15.03.2021 дашле сваю працу на адрас 
арганізатара, паданы ніжэй. 
2. Удзельнікі праекта перадаюць арганізатарам права да выкарыстання сваіх прац з 
мэтай папулярызацыі ідэі праекта ў розных формах, а дасланыя працы бясплатна 
пераходзяць ва ўласнасць арганізатара. 
3. Мастак дасылае не болей за 3 працы на тканіне фармату: 30 см х 30 см, вытрыманыя 
ў 2 колерах: БЕЛЫМ і ЧЫРВОНЫМ. 
4. Арганізатары пакідаюць за сабой права да выбару прац для публічнай прэзентацыі. 
5. Высылка працы азначае згоду з рэгламентам. 
6. Праца можа быць выкананая ў любой тэхніцы: жывапіс, бацік, пэчворк, габелен, 
змешаная тэхніка і г.д. Важна, каб тканіна НЕ БЫЛА Ў АПРАВЕ і каб магчыма было яе 
сшыць з працамі іншых мастакоў. 
7. Усе дасланыя працы будуць складзеныя ў адну вялікую кампазіцыю і ўручную сшытыя 
валанцёрамі падчас адбысловага хэпенінгу такім чынам, каб разам утварылі стужку 
шырынёй 90 см. 
Даўжыня стужкі - нашай сумесная працы - будзе залежыць ад колькасці дасланых на 
праект прац. 
8. Гатовая стужка разам са спісам мастакоў, якія ўдзельнічаюць у праекце, будзе 
прэзентаваная падчас выставы ў Ольштыне (у Цэнтры міжкультурнага дыялогу "Дом 
Мендэльсона"), а пазней у іншых грамадскіх месцах і галерэях у Польшы і замежжы. 
Першая прэзентацыя працы запланавана на 21.02.2021. 
9. Арганізатары бяруць на сябе абавязак фота- і відэа- дакументацыі праекта, каторая 
будзе апублікаваная ў форме фотарэпартажа анлайн на старонцы падзеі і старонцы 
арганізатара. 
Запланавана таксама выданне каталогу. 
10. Скрайні тэрмін высылкі прац - 15.03 2021 г. 
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