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INFORMACJA  -   ZAPROSZENIE
dla  malarzy, grafików, plastyków

z  województwa śląskiego, małopolskiego i województw ościennych

Do  udziału w wystawach Programu "DERBY ARTYSTYCZNE' 2016
- Śląsk & Małopolska  i  województwa ościenne"

Organizatorzy III edycji międzyregionalnego Programu "Derby Artystyczne' 2016 - Śląsk & Małopolska
i województwa o ścienne" , realizowanego w ramach Projektu "Integracja Sztuki" zapraszają artystów - malarzy,
grafików i plastyków  - do udziału w wystawach Programu i prezentacji prac autorskich.

Trzecia edycja Programu realizowana w 2016 roku, ponownie jak w roku 2015 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. " Świat Kobiety" & "Kolory regionu". Wysyłając kartę zgłoszenia, moŜna zgłosić propozycję do 8 prac w obu
tematach wystaw, do wyboru przez Komisję Artystyczną, proponującą prace do wystaw.

Dwie główne międzyregionalne wystawy odbędą się tak jak w latach poprzednich po jednej w Małopolsce
i na Śląsku. Ponadto odbędzie się wystawa przedpremierowa związana z inauguracją Programu i wzorem lat
poprzednich planowane są wystawy towarzyszące.

Termin zgłosze ń do Derbów' 2016 w tym zgłoszenie propozycji prac do wystaw mija 14 lutego 2016
roku .  W zaleŜności od ilości i terminowości zgłoszeń proponowanych prac, co w duŜej mierze zaleŜne jest od
terminu dotarcia  informacji do autorów - Organizatorzy mogą podjąć decyzję o ustanowieniu dodatkowego terminu
do przyjmowania zgłoszeń.

         Program "Derby Artystyczne' 2016"  zainaugurowany będzie pod koniec czerwca lub w pierwszy
weekend lipca imprezą inauguracyjna i wystawą przedpremierową. Główne wystawy i wystawy towarzyszące,
realizowane będą w okresie od końca sierpnia do 30 listopada 2016 roku.

W 2016 roku po raz pierwszy przyznana będzie "Nagroda Specjalna" w wysokości 3.000 złotych dla
najciekawszej pracy jaka pojawi się na wystawie w tym roku.

W 2015 roku na głównych wystawach Programu swoje prace zaprezentowało 67 artystów, z czego 75%
stanowili artyści profesjonalni. W ramach Programu zorganizowano 17 wystaw w obu województwach, które
odwiedziło łącznie ponad 12 000 osób.

         Dokładne informacje o zasadach zgłoszenia do Progra mu "Derby Artystyczne' 2016" , oraz druki
niezbędne do dokonania zgłoszenia, dostępne są na oficjalnej stronie informacyjnej pod adresem:
www.art-plus.info/derby;    www.derby.art-plus.info .

         Serdecznie zapraszamy artystów do udziału w Programie i przygotowywanych wystawach.

                                                      Zarząd i Rada Programowa Centrum Art-Plus  w Krakowie
                                                      i  Projektu "Integracja Sztuki"

Kontakt z    Organizatorem:
Centrum "Art-Plus" w Krakowie ;    e-mail:  biuro.art-plus@o2.pl;     e-mail do zgłoszeń:  derby.art-plus@o2.pl
Telefony:    - Kierownictwo Centrum; Komisarz Wystaw:  +48 737 574 571;  - Producent Programu: +48 797 212 612
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;   www.derby.art-plus.info   ::::

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


