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> > > 10. ROČNÍK SYMPOZIA " FORMA VIVA MAKOLE 2012" (SLOVINSKO) - TÉMA: 
SLUNCE, VODA, VZDUCH  < < < 
 
  

         
  
Velvyslanectví České republiky v Lublani sděluje: Ve slovinském městečku Makole se bude letos 
konat již 10. ročník mezinárodního sympozia FORMA VIVA MAKOLE 2012, které je určeno pro umělce -
 sochaře a malíře z celého světa, tentokrát na téma SLUNCE - VODA - VZDUCH. Závěrem se uskuteční 
výstava děl zúčastněných umělců na 7 km dlouhé trase zvané Cesta Forma Viva. Více informací, 
kontakty a přihlášky naleznete v příloze nebo na webových stránkách kulturního družstva Forma Viva: 
http://www.formaviva-makole.si (na této stránce naleznete částečnou dokumentaci posledních ročníků 
2008 až 2011, virtuální galerii, mapku a další údaje). 
Pro sochaře - sympozium proběhne od 3. do 15. září 2012, tvůrcům tří nejlépe oceněných soch bude 
rozdělen nadační příspěvek 2 tis. EUR, pozvaní sochaři obdrží paušální náhradu cestovních výloh ve výši 
100 EUR. 
Pozvánka a přihláška 
http://www.uvucr.cz/oznameni/makole_invitation_and_appplication_form_2012_sculptors.pdf 
Pro malíře - sympozium proběhne od 7. do 9. září 2012 
Pozvánka a přihláška 
http://www.uvucr.cz/oznameni/makole_invitation_and_appplication_form_2012_painters.pdf 
Termín pro odevzdání přihlášek je 20. 3. 2012. 
 
Zdroj: Velvyslanectví ČR v Lublani, Riharjeva 1, 1000 Ljubljana, tel. +386 1 420 24 59, 
ljubljana@embassy.mzv.cz (Dagmar Sekotova); redakce: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm 

Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. 
(SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  
> Aktuální verze Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR -
 31.01.2012 - www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik.htm; další verze zveřejní stav k 
29.02.2012; obnova zápisu na období 2012 nebo 2012/2013 nebo 2012/2014 je vázána 
na úhradu členského příspěvku; umělci, kteří členství v profesní organizací přerušili, nás 
mohou kontaktovat a bez problémů zápis obnovit.< 
Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, sdělte nám to, prosím, na info@uvucr.cz  
R, eR 


