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Lab.8 art contest
Zajmująca się wystrojem wnętrz włoska firma Malamegi otwiera konkurs na stworzenie 
nowej kolekcji prac poprzez wybór jednego artysty spośród 12 finalistów konkursu.

Konkurs ma na celu promowanie uczestniczących w nim artystów, dając im okazję do 
efektywnej promocji na rynku sztuki i dekoracji.

NAGRODY:

-  wystawa końcowa w Rzymie

- utworzenie nowej kolekcji Malamegi

- nagroda pieniężna w wysokości 1000 euro

- 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: 28 czerwca 2017
Wszystkie informacje na temat konkursu można znaleźć na jego oficjalnej stronie 
internetowej: www.lab.malamegi.com
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Final Exhibition: Loft Gallery | Spazio matEr | ROMA

We are delighted to announce that the exhibition of the 12 finalists of Malamegi’s Lab.8 
contest, will be hosted in Rome in the spaces of LOFT GALLERY | Mater space, from 
16th September to 5th October 2017.

“The Loft Gallery Space Mater - born from the experience of its founders who for over ten 
years working in the field of art and communication - open to the public in 2015 in one of 
the most charming places of the capital, a few steps from the Colosseum, in the historical 
Rione Monti. A space totally dedicated to art and contemporary culture, in a new formula 
of “Art House”. A loft in full New York style, with corner bistro, intimate and multisensory, 
is a cultural salon leaning to an international role. The exhibition space features large 
barrel vaults in stone - according to typical Capitoline buildings of the Twenties - and 
spreads over two floors with three large windows on the street, overlooking the historic 
Piazza Iside.
The key objective of Loft Gallery is the widest possible opening to the contemporary, 
inflected in every way: painting, sculpture, design, photography, digital art.“

LOFT GALLERY | Spazio matEr
via Ludovico Muratori 11 | Rome, Italy
www.mat-er.com/
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