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Lab.14 art contest
Konkurs plastyczny Lab.14 jest skierowany do profesjonalnych artystów i amatorów; 
mogą w nim brać udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata. Dopuszczalne 
są następujące rodzaje prac: malarstwo, fotografia, rzeźba, mix media, prace cyfrowe, 
wideo, grafika. Konkurs jest wielką okazją dla artystów, którzy mogą wygrać nagrodę 
pieniężną oraz wystawić własne prace na wystawie. 

NAGRODY: 5000,00€

- utworzenie nowej kolekcji Malamegi

- nagroda na zakup pracy

- nagroda pieniężna

- książka monograficzna)

Następujące rodzaje prac są dopuszczalne: malarstwo, rzeźba, fotografia, mixed 
media, prace cyfrowe, wideo, grafika, inne (wszystkie prace wizualne, które mogą zostać 
przedstawione za pomocą obrazu będą dozwolone)

Konkurs skierowany jest do profesjonalnych artystów i amatorów; mogą w nim brać 
udział graficy, malarze, fotografowie, itp z całego świata.

Termin zapisów: 29 listopada 2019 r
Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na jego oficjalnej stronie 
internetowej: www.lab.malamegi.com
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Malamegi Lab14 - Final exhibition - Venice - Italy

Associazione Culturale Imagoars
CENTRO TRANSNAZIONALE DELLE ARTI VISIVE 
Cannaregio 2805/A, 30121 - Venezia - Italia
www.imagoars.com

Imagoars cultural association was born in 2009 thanks to a group of artists and art enthu-
siasts promoting events into the sphere of Art with the purpose of showing and promoting 
high-quality artistic expressions, from painting to sculpture, from installations to perfor-
mances. Its activity is aimed at enlarging the knowledge of Art and spreading it through 
its different languages. Art is not seen as the pure reproduction of the physical world nor 
as the devastation of our shared satisfying aesthetic equilibrium. Instead, by proposing a 
new approach towards it, Imagoars conceives it as a contribution for the growth of hu-
man sensitivity in order to create a better quality of life inside a shared common ground, 
namely a “common-city”, more opened and tolerating towards diversity.
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