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> > > 3. TRIENÁLE TEXTILU 2012  < < < 
 
Prezidentka Trienále textilu Lea Fekete a předseda Klubu textilních výtvarníků Arttex akad. mal. Andrej 
Augustín vydali statut třetího ročníku Trienále textilu 2012. 
K účasti jsou pozvání umělci a studenti uměleckých škol zabývající se textilní tvorbou. 
Na Trienále textilu je možné přihlásit klasické závěsné textilní obrazy, ale i díla s inovativním nebo 
experimentálním přístupem (textilní socha, objekt, instalace, módní artefakty, scénografické práce aj.) 
Přihlásit lze jedno až tři díla vzniklá v posledních třech letech (2009-2012); celkový rozměr všech 
přihlášených děl maximálně  5 m2, (pro trojrozměrná díla maximálně 2 m3), hmotnost maximálně 10 kg. 
Vyplněnou přihlášku a fotografie přihlášených prací je třeba zaslat na adresu KTV Arttex, Karloveská 
61, 841 04 Bratislava 4, Slovenská republika, do 12. 3. 2012, s označením „Trienále textilu“. 
Příjemnou skutečností je, že účastnický poplatek 30 EUR se týká ne přihlášených, ale jen vybraných děl. 
Hlavní cena je dotována částkou 500 EUR, nejlepší studentská práce částkou 200 EUR. 
Mile překvapují velmi přehledně zpracované informace o trienále (včetně potřebných dokumentů pro 
stažení) jak ve slověnštině, tak i v angličtině na www.triennialtextile.com.  
Trienále bude od 29.6. do 2.9.2012 prezentováno v Trenčíně, výstava pak bude představena v 
Jindřichově Hradci, Liptovském Mikuláši, Bielsko-Biale (Polsko), v Uherském Hradišti a v Bratislavě. 

Zdroj: Klub textilných výtvarníkov ARTTEX, email: info@triennialtextile.com, 
 www.triennialtextile.com; 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  
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