STATUTE OF THE EIGHTH BIENNIAL OF SMALL FORMS – PLEVEN 2016 WITH
INTERNATIONAL PARTICIPATION

 GENERAL CONDITIONS:
 The Biennial of Small Forms is an established traditional forum for presenting modern trends
and achievements in the sphere of painting, graphics and sculpture.
 Since 2002 it has had seven editions.
 Due to the wide interest in it taken by artists from Bulgaria and abroad, its organizers
decided that the eighth edition should be with international participation. For this purpose,
this new statute has been worked out, which defines the organization, awards, conditions of
holding the biennial and the participation in it.
 ORGANIZATION:
 Organizers of the Biennial of Small Forms (BSF) are, as follows: the Municipality of Pleven,
“Iliya Beshkov” Art Gallery, St. st. Cyril and Methodius International Foundation,
Representation of the Union of Bulgarian Artists – Pleven.
 The Biennial is held under the patronage of the Mayor of the Municipality of Pleven.
 The organization and holding of the Biennial is the responsibility of “Iliya
Beshkov”Art Gallery, in collaboration with the Representation of the Union of Bulgarian artists
–Pleven.
 All activities are funded on the grounds of an approved budget and via sponsorship.
 For the purpose of the selection of the works and determining the awarded artists, a jury is
appointed, whose members are representatives of the Union of Bulgarian Artists and
the Municipality of Pleven.
 The 8th Biennial of Small Forms – Pleven 2016 will be opened on the premises of “Iliya
Beshkov” Art Gallery at 6 p.m. on 28 October 2016, Friday, and will continue until 30
December 2016.
 The working languages at the Biennial will be Bulgarian and English.
 For additional questions / answers to use е-mail hgib@mail.bg
 PRIZES
 The jury nominates 5 (five) people in each category – painting, graphics and sculpture as
well as in the category young author (up to 35 years of age). The prize winners are chosen
among the nominees, as follows:
 Big prize of the Municipality of Pleven – 1400 BGN and diploma. The holder of the big prize
is entitled to an exhibition during the next edition of the BSF – in 2018.
 Prize of the Union of Bulgarian Artists – 1200 BGN and diploma.

 Prize of St. St. Cyril and Methodius International Foundation – 1000 BGN and diploma.
 Two prizes of 1000 BGN each and diplomas issued by sponsors.
 Four equal prizes of 900 BGN each and diplomas for the separate categories as well as for
young author.
 The prizes are paid in Bulgarian currency.
 CONDITIONS FOR PARTICIPATION:
 Professional artists from all countries have the right to participate as long as they have
accepted the conditions of this Statute.
 Participants are free to choose both their topic and the technique they are going to employ.
 The submitted works have to be originals created in the last two years. Each author can
participate with no more than two works in each of the categories.
 The authors who have accepted this statute give their consent for their works to be sold,
and for the organizers to receive a 30% commission on the sales. For this purpose, each
participant includes in his declaration the selling price of their work in euro, from which
amount the said percentage is subtracted.
 All awarded participants declare that they donate their work/s to the gallery. At the
10th jubilee edition of the Biennial an exhibition of all donated works will be held.
 The participants are selected by a selection committee.
 The selection for participation and that of awarded authors takes place in two stages.
 First stage: Each artist sends their work/s in the form of JPG digital reproductions (file
size of 3 to 10 MB, minimum length of the long side of 20 cm) not later than 29 July
2016 on the email address of the gallery hgib@mail.bg.
The image should be properly oriented (vertically or horizontally). It is recommendable that
sculptures be displayed in three perspectives.
 Additional digital processing is not allowed.
 Each file should be named in the following way:
Name…title…technique….size in cm….country
e.g. Ivan Ivanov….Composition….Oil….50X60…..Macedonia
 The approved authors receive feedback on their email address by 5 August 2016.
 Second stage: Artists send their works by courier (at their expense) to the address of the
gallery, or present them in person at “Iliya Beshkov” Art Gallery from 8 to 26 August 2016 at
the latest, the participation fee being 30 euros (for artists living and working outside
Bulgaria), and 15 BGN (for artists living and working in Bulgaria), which is sent on the bank
account of the Representation of the Union of Bulgarian Artists – Pleven

UNITED BULGARIAN BANK - PLEVEN, 4. San Stefano Str.,
IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF
 Authors who have not paid their fee are not approved for participation in the exh.
 For references: tel. +359 64 802 047, email: hgib@mail.bg
 Information about the selected works will be displayed /to 10 September/ on the gallery
website: http://www.plevengallery.com
 The maximum size of the presented works should be, as follows:
 For painting – up to 60/60 cm, for graphics – up to 30/30 cm, for sculpture – up to
60/60/60 cm.
 It is advisable that graphic prints be without frames and glass.
 The works should be well wrapped and legibly addressed. The labels are included in the
application form.
 On the back of the work the author should write (in Bulgarian or English) their name, the
title of their work, its size, the material used, the year of creation.
 Each author sends together with their work a filled in application form which can be
downloaded from the gallery site, in which the following data should be included written in
block letters:
a/ Surname, middle name, name
b/ Year of birth
c/ Full address
d/ Explicit declaration for donation of the presented work (or lack of consent)
e/ Selling price of the work
 The works are sent by mail or via courier to the gallery address at the expense of the
author.
 The organizers guarantee for the security of the received works, and do not take
responsibility for any lost or damaged works.
 The organizers are obliged to return at their expense to foreign authors their works, which
are not declared as donated, within a month of the closing of the exposition.
 Bulgarian authors receive their works (at their own expense) at their address, or personally
take them back within 45 days of the closing of the exhibition.
 Each participant in BSF receives a free catalogue of the exhibition and a certificate for
participation at the opening ceremony.

 The full list of participants and the reproductions of their works are presented on the
website of “Iliya Beshkov”Art Gallery – http://plevengallery.com
 The organization committee of BSF has the right to reproduce the juried works and to
publish them in their editions.
 DEADLINE FOR PARTICIPATION
 Works should be received not later than 26 August 2016
 The participating works, application forms, receipts of participation fee (together with the
name and surname of participant) should be sent to the following address:
EIGHTH BIENNIAL OF SMALL FORMS – PLEVEN 2016
Art Gallery “Iliya Beshkov”, 1, Skobelev blvd, Pleven 5800
(preferred) Courier office “ECONT EXPRESS” – 42, Hadji Dimitar St., Pleven
Contacts:
Tel. +359 64 802 047 – curators
e-mail: hgib@mail.bg
www.plevengallery.com
www.art-pleven.com
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СТАТУТ НА ОСМО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ - ПЛЕВЕН 2016

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
 ОБЩИ УСЛОВИЯ:
 Биенале на малките форми /БМФ/е традиционен и утвърден форум за представяне на
съвременните тенденции и постижения в областта живописта, графиката и скулптурата
в изобразителното изкуство.
 От 2002 г. до сега са минали седем издания.
 Поради големия интерес от страна на художниците от България и чужбина,
организаторите решиха Осмото поред Биенале да бъде с международно участие. За
целта е изработен този нов статут, който определя организацията, награждаването,
условията за участие и провеждането на биеналето.
 ОРГАНИЗАЦИЯ:
 Съорганизатори на БМФ са Община Плевен, Художествена Галерия „Илия Бешков”, Съюз
на българските художници, Министерство на културата, Международна фондация
„Св. св. Кирил и Методий”, Представителство на СБХ – Плевен.
 Биеналето се провежда под патронажа на кмета на град Плевен.
 Организацията и провеждането на биеналето се осъществяват от ХГ „Илия Бешков”, в
сътрудничеството с Представителство на СБХ – Плевен.
 Всички дейности се финансират от утвърден бюджет и средства от спонсори.
 За селекцията на творбите и определяне на наградените автори се назначава жури, в
което участват представители на СБХ и Община Плевен.

 Осмото биенале на малките форми – Плевен 2016 се открива в залите на ХГ „Илия
Бешков” на 28 октомври, петък, 2016 г. - 18.00 ч. и продължава до 30 декември 2016 г.
 За представяне на участниците в Биеналето се издава каталог.
 Работните езици на Биеналето са български и английски.
 За допълнителни въпроси/отговори да се ползва ел. поща hgib@mail.bg
 НАГРАДИ:
 Журито номинира по 5 /пет/ души за отделните раздели – живопис, графика, скулптура
както и за млад автор /до 35 години/. От номинираните се определят носителите на
награди както следва:
 Голяма награда на Община Плевен – 1400 лв. и Диплом.
 Носителят на наградата има право на самостоятелна изложба по време на следващото
издание на БМФ – 2018 г.
 Награда на СБХ – 1200 лв. и Диплом.
 Награда на Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий” – 1000 лв. и Диплом.
 Две награди по 1000 лв. и дипломи, от името на спонсори.
 Четири равностойни награди по 900 лв. и дипломи за отделните раздели и за млад автор.
 Наградите се изплащат в българска валута.
 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
 Право на участие имат професионални художници от всички страни, приели условията на
този статут.
 Художниците са свободни сами да избират тема, както и техника.
 Предлаганите творби трябва да бъдат оригинали, създадени през последните 2 години.
Всеки автор може да участва с не повече от две работи във всеки от разделите.
 Авторите приели този статут дават съгласие за продажба на произведенията си, с 30%
комисионна за организаторите. За тази цел, всеки автор посочва в декларацията
продажната цена в евро, от която се удържат посочените проценти.
 Всички наградени участници заявяват писмено своето съгласие за дарение на
наградената творба, която става собственост на галерията. На юбилейното Десето
издание на БМФ ще бъде открита изложба от дарените наградени творби от всички
издания.
 Участието на художниците се определя от селекционна комисия.
 Подбора за участие и награждаването на творби и автори се извършва на 2 етапа.

 Първи етап: - Всеки художник изпраща своите творби във вид на цифрови репродукции
в JPG формат /размер на файла от 3 до 10 MB, минимум 20 см на дългата
страна/ до 29 юли 2016 г. по интернет на ел. поща на
галерията hgib@mail.bg Изображението трябва да бъде правилно ориентирано
(вертикално или хоризонтално). Желателно е скулптурните творби да са представени
от три ракурса.
 Допълнителна дигитална обработка не е позволена.
 Всеки файл трябва да бъде озаглавен по следния начин:
име...заглавие...техника...размер в см...държава
Ivan Ivanov…Composition…Oil…50x60…Macedonia
 Одобрените автори получават обратна информация на елекронния адрес на подателя до
5 август 2016 г.
 Втори етап: - Художниците изпращат чрез куриер /за своя сметка/, или представят
лично своите творби в ХГ „Илия Бешков” от 8 до 26 август 2016 г. на адреса на
галерията и таксата за участие от 30 евро, /за художници живеещи и работещи извън
България/ и 15 лева /за художници живеещи и работещи в България/ която се
привежда по банков път на сметката на Представителство на СБХ Плевен
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА – гр. ПЛЕВЕН, Ул. Сан Стефано № 4
IBAN - BG29UBBS80021057869320, BIC - UBBS BGSF
 Автори неплатили таксата, нямат право на участие в изложбата.
 За справки: телефон +359 64 802 047, hgib@mail.bg
 Информация за селекцията на творбите ще бъде изнесена /до 10 септември/ в сайта на
галерията - http://www.plevengallery.com
 Представените произведения трябва да са с максималните размери:
 за живопис – до 60/60 см, за графика – до 30/30 см, за скулптура – до 60/60/60 см.
 Желателно е графичните отпечатъци да са без рамки и стъкла.
 Произведенията да са добре опаковани и адресирани четливо. Етикетите са включени във
формуляра за участие.
 На гърба на творбата авторът трябва да посочи /на български или на английски език/
името си, наименованието на произведението, размер, материал, година на създаване.
 Всеки автор изпраща с творбите си попълнен формуляр за участие, който може да се
изтегли от сайта на галерията, в който с печатни букви изписва:
а/ фамилия, презиме, име
б/ година на раждане

в/ пълен и точен адрес
д/ изрично деклариране, че дарява или не творбата
е/ продажна цена на творбата
 Творбите се изпращат по пощата или чрез куриер на адреса на галерията за сметка на
автора.
 Организаторите гарантират сигурността на получените творби и не поемат отговорност за
изгубените или повредени по време на транспортиране.
 За чуждестранните художници организаторите се задължават да върнат /за своя сметка/
необявените като дарение творби в срок до един месец след закриване на
експозицията.
 Българските автори получават обратно /за своя сметка/ на адреса на подателя, или
прибират лично своите произведения до 45 дни след закриване на изложбата.
 Всеки участник в БМФ получава безплатен каталог на изложбата и сертификат за участие
в него на откриването на изложбата.
 Пълният списък на участниците и репродукции на техните творби се представят в сайта
на Художествена галерия „Илия Бешков” - http://plevengallery.com
 Организационният комитет на БМФ си запазва правото да репродуцира журираните
творби и да ги публикува в свои издания.
 КРАЕН СРОК
 Срок за получаване на творбите:
 За всички художници – 26 август 2016 г.
 Творбите, формулярът за участие и квитанцията за платена такса (заедно с име и
фамилия на участника) трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
ОСМО БИЕНАЛЕ НА МАЛКИТЕ ФОРМИ – ПЛЕВЕН 2016
Художествена галерия „Илия Бешков”, бул. „Скобелев” №1, Плевен – 5800,
/предпочитан/ Куриерски офис на „ЕКОНТ” – на ул. „Хаджи Димитър” №42
За контакти:
Tel: +359 64 802 047 – уредници
e-mail – hgib@mail.bg
www. plevengallery.com
www. art-pleven.com
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