
INFORMACJA

I N F O R M A C J A
dla  malarzy, grafików, plastyków (06.2015)

ZAPROSZENIE  DO  PROGRAMU  "DERBY ARTYSTYCZNE' 2015"

Organizatorzy II edycji międzyregionalnego programu "Derby Artystyczne' 2015" - Prezentacje Twórców
Kultury, realizowanego w ramach Projektu "Integracja Sztuki" zapraszają Artystów - malarzy, grafików i plastyków
- do udziału w okolicznościowym Programie i prezentacji prac autorskich.

Druga edycja Programu realizowana w 2015 roku pod nazwą "Derby Artystyczne – Śląsk & Małopolska'
2015 i województwa o ścienne"  oprócz udziału Artystów z województwa śląskiego i małopolskiego, przewiduje
udział przedstawicieli środowisk artystycznych z województw sąsiadujących.

Do wystaw w Programie ka Ŝdy Autor mo Ŝe zgłosi ć dwie prace, po jednej z kaŜdego tematu,
tj. "Kobieta oczami artysty" & "Barwy Rzeczywisto ści".   Wysyłając kartę zgłoszenia, moŜna zgłosić propozycję
2 prac w kaŜdym temacie, łącznie 4 prac , do wyboru przez Komisję kwalifikacyjną.

Dwie główne międzyregionalne wystawy odbędą się po jednej w Małopolsce i na Śląsku (wstępnie w mias-
tach Katowice i Tarnów), a dwie towarzyszące w wybranych miastach z województw ościennych.

Drugi dodatkowy termin zgłosze ń proponowanych prac mija 30 czerwca 2015 roku .  Termin
dodatkowy ustalony został w związku z prośbami kierowanymi do organizatorów, poniewaŜ do wielu twórców
informacje o programie i zgłoszeniach nie dotarły na czas.

         Program "Derby Artystyczne' 2015"  zainaugurowany będzie w II-giej połowie sierpnia, a główne wystawy
planowane są w okresie od września do listopada 2015 roku. Oprócz wystaw, w przygotowaniu są teŜ imprezy
towarzyszące.

W 2014 roku na głównych wystawach Programu swoje prace zaprezentowało 91 Artystów z obu
województw, w tym 41 Artystów profesjonalnych, 50 Artystów nieprofesjonalnych, łącznie z grupą 12 Artystów
niesłyszących. W Małopolsce zaprezentowano 380 prac na głównej wystawie, która odbyła się w Muzeum
Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

         Dokładne informacje o zasadach zgłoszenia do Progra mu "Derby Artystyczne' 2015" , oraz druki
niezbędne do dokonania zgłoszenia, dostępne są na oficjalnej stronie informacyjnej pod adresem:
www.art-plus.info/derby

         Serdecznie zapraszamy Artystów do udziału w Programie i przygotowywanych wystawach.

                                                      Zarząd i Rada Centrum Art-Plus  w Krakowie
                                                      oraz   Rada Programowa Projektu "Integracja Sztuki"
Kraków, czerwiec 2015 r

Kontakt z    Organizatorem:
Centrum "Art-Plus" w Krakowie,  31-949 Kraków, os. Zgody 1  (Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta)
Telefony:     - Biuro: +48 518 208 014;  - Kierownictwo:  +48 737-574-571; e-mail: biuro.art-plus@o2.pl
Adres   do  korespondencji:     Centrum "Art-Plus",   UP Kraków 30;  31-955 Kraków, os. Urocze 5;  skr. poczt. 4

::::   INFORMACJE   I   DRUKI:      www.art-plus.info/derby   ::::   ||     Termin do 30.VI.2015 r

::: Organizator:   Centrum Art-Plus, Fundacja w Krakowie      /www.art-plus.info/  i  Formacja Producencka "Grupa-21" –
Zespół Animatorów Kultury      /www.grupa21.strefa.pl/  ::: Współpraca organizacyjna: zaproszone instytucje, urzędy
i organizacje twórców    ::: Produkcja:   Impresariat Centrum Art-Plus   i  Formacja Producencka "Grupa-21"


