Wystawa Boże Młyny (wersja PL, stan z 01 V 2009 r.)

Obok trojakiego typu celów, wymienionych w albumie-katalogu wystawy BM,
jej Organizatorzy podkreślają priorytety przesłania i metodę opracowania małej architektury sakralnej,
a pielęgnując wysoką kulturę, usiłują dotrzeć do szerokich kręgów społeczeństwa,
zgodnie z prawdą zawartą w adagium:
duszą kultury jest kultura duszy (III w.).

REGULAMIN - Instrukcja

Ustawienia Wystawy Bożych Młynów
czyli jej aranżacji w miejscowych warunkach

Elementy składowe:
(A) = INFO (tzn. plakat wystawy z tytułem i kolorystycznych wykazem 8 bloków tematycznych) – 2 duże ramy (w tym tzw. plansza
„sponsorska”; n.b. istnieje możliwość dopełniania pól sponsorskich – cena ok. 300 – 500 zł!); 1 plansza, tzw. mała (100 x 70 cm;
ale wymaga zawieszenia na żyłce lub postawienia na stelażu !!!) i 1 stojak rozstawny tzw. „koziołek; (B) = 8 bloków
tematycznych (dalej: BT), w tym 23 ramy duże i 2 małe (stawiane na stabilnych stelażach; na załączonym
schemacie „kudowskiej” aranżacji oznaczono je: małe - kolorem zielonym, a duże - czerwonym).

Gabaryty:
całkowita długość plansz wystawowych: = ok. 35 mb, przy max. wysokości 2,1 metra.

Należy bezwzględnie zachować (całkowity zakaz eksperymentowania !!!):
[a] = kierunek zwiedzania od prawej do lewej strony (tzw. lewoskrętny!!!); [b] = nie wysuwać plansz, ani przed,
ani po transporcie (b. delikatna powierzchnia, grozi porysowanie !!!); [c] = na krańcach większości tzw. BT znajdują
się delikatnie mocowane pulpity z dodatkowymi informacjami, ramy należy stawiać je „zygzakiem” (stabilność
!!!), ale tak aby ostatnie, z tzw. pulpitami (wykonanymi z pleksi) nie groziły zaczepieniem przez odzież, torebki i
plecaki zwiedzających !!!; [d] = jedynie trzy plansze BT-5 dają się ustawić jako trójkąt (zob. schemat), albo tzw.
„zygzakiem”; [e] = jedynie plansze BT-7-8 (łącznie tylko 2 ramy) zostały połączone i są oglądalne po obu
stronach, przy czym BT-8 zawiera omówienie przesłania Wystawy BM i wyjaśnienie tytułu.

Rozbudowa w przyszłości: [a] = zamierza się wykonać kolejne 2 małe plansze INFO, stawiane na 2 stabilnych
stelażach; [b] = planuje się powiększenie ilości plansz BT-1 i BT-6.

Do Autora Wystawy i Biura Bożych Młynów należy przesłać: prosty opis i szkic zaplanowanej aranżacji.

Biuro Bożych Młynów, dopiero w tym momencie, udzieli swego wsparcia medialnego (!!!).

