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СТАТУТ НА  

ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС “БОЖЕНЦИ - 2019” 

 

1. Пленерът се организира от Художествена галерия “Христо Цокев” гр. Габрово и Съюза 

на българските художници гр. София. 
 

2. Време на провеждане: от 14 август до 20 август 2019 г. Място - АИР „Боженци”. 
 

3. В пленера участват шест художника от страната и чужбина. Задължително условие е 

двама от участниците да са от област Габрово. 
 

4. Художници, участвали в пленера, могат да кандидатстват за участие през две издания. 
 

5. ХГ „Христо Цокев“ се задължава да подсигури на участниците по 2 бр. грундирани 

платна с подрамки, с размер 54х65 см., маслени или акрилни бои по избор. 
 

6. На всеки художник ще бъде откупена една работа на стойност 400.00 лв. от ХГ „Христо 

Цокев“, която ще остане във фонда на галерията. 
 

7. Втората творба всеки участник дарява за фонда на СБХ. 
 

8. ХГ „Христо Цокев“ се задължава да подсигури на участниците по 1 бр. грундирано 

платно с подрамка, с размер 40х40 см.. Нарисуваните творби остават за авторите, като 

получават право да участват на изложбата организирани от галерията с цел продажба, на 

цени посочени от художника. 
 

9. Темата на пленера е свободна. 
 

10. При завършване на пленера се открива изложба с творбите, която ще продължи от 20 

август до 02 септември 2019г. от 17.30ч. в Художествена галерия „Христо Цокев” – 

Габрово. 
 

11. СБХ подсигуряват място за нощуване и работа на участниците. 
 

 

12. По време на пленера се провежда съпътстваща културна програма, запознаваща 

участниците с културните и архитектурно-исторически паметници в региона, 

подсигурена от Община Габрово. 
 

13. Пленерът се ръководи от Комендант, определен от организаторите. 
 

14. Организаторите запазват правото си на промяна в статута и програмата на пленера, с  

цел по-доброто му провеждане. 
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