
с куратор Марaйн ван дер Лиуве
Целта на изложбата е да събере на едно място български и международни 
художници, работещи с различни медии - от графика до анимация  
и скулптура. Противно на предишните издания на The Tiny Art Gallery, 
структурата на самата галерия ще бъде препратка към българската 
архитектура, като ще позволи на художниците да направят свои собствени 
“стаи”, които като финален резултат ще образуват един “блок” - “сграда”.

информация за кандидатстване 
по отворената покана

изисквания за апликацията

• Кандидатства се с идея за 
миниатюрна художествена творба 

• Краен срок 27.02.2023
• 10 чуждестранни и 10 местни 

художници, общо 20.
• Всички участващи художници ще 

получат хонорар в размер на 40,- EUR
• Разходите за доставка ще  

бъдат покрити
• Всички произведения на изкуството 

трябва да бъдат доставени (повече 
информация, ако бъдете избрани)

От всеки участващ художник се изисква не само да 
направи малко произведение, но и да предостави 
малката стая, в която ще се намира произведението. 
Това позволява на художника да работи по-широко 
и в детайл, и да позволи на най-големите си мечти 
за изкуство да се сбъднат в миниатюрен вариант. 
Можете да поставите творбата си в бял куб, във 
всекидневната на баба ви, на балкон, на покрив, 
под вода, в пещера. Светът е ваш, с изключение на 
няколко специфични изисквания:

• Размери: 
Тази стая може да бъде с всякакви 
размери между мин. 5х5 и макс. 17х20 
см и винаги трябва да е дълбока 8 см 
(с изключение на балкон или отворени 
прозорци, те са допълнение)

• Материали: 
Може да бъде от всякакъв материал, 
стига да има 2 или повече плътни  
и плоски стени (така че да можем  
да построим структура от него).

• Художествено оформление  
Стаите ви трябва да са в рамките  
на тези размери, но произведенията, 
изложени в тях, могат да бъдат 
толкова малки, или могат да 
препълнят помещението
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..Вашата стая трябва  
да остане в рамките на тези 
размери, но може
да бъде хоризонтална или 
пейзажна или овална отвътре 
или дъговидна и т.н. .... но винаги трябва да е с дълбочина 8 см.

Изпратете своята скица + идея на:            info@fig.bg 
*Темата на имейла трябва да бъде: ‚‚TTAG + вашето фамилно име“  
    

Tiny Art Gallery 
Групова изложба


