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> > > Pozvánka na mezinárodní malířské setkání v Litvě, “THE BLUE WATERS”, 
Palanga, 6. až 20. května 2012  < < < 
 
Naše partnerská Asociace litevských výtvarných umělců pořádá ve dnech 6. až 20. května 2012 
mezinárodní setkání malířů v domově umělců v přímořském městě Palanga 
(www.palangosdaile.lt).  
Přihlásit se mohou umělci z celého světa, jejich záměry budou posouzeny a patnáct z nich bude 
na setkání pozváno (vyrozumění o tom obdrží do 22. března 2012). 
Setkání má podle přání organizátorů umožnit společné zamyšlení nad prostorem mezi Baltským 
a Černým mořem. Pobyt na mořském pobřeží má být inspirací k ztvárnění vnějších podnětů 
(moře, dálky, hloubka), historických souvislostí celého prostoru mezi dvěma moři nebo paralely 
mezi zdánlivou nekonečností mořské hloubky a dálky s tajemstvími lidské mysli. 
"Vnitrozemský" přínos umělců z České republiky k tomuto dialogu může být i v ironizujícím 
pohledu na rozpor mezi přáním a možností, jak ho vyjádřili k polsko-litevským imperiálním 
snahám ve vrcholném středověku doboví autoři, charakterizující tamní královskou moc slovy: 
"Pán od moře k moři, jenom břehy nejsou jeho..." 
  
Podmínky účasti jsou k dispozici v jazyce anglickém na 
www.uvucr.cz/oznameni/palanga2012.doc 
Přihláška musí být zaslána buď poštou na adresu Lithuanian Artists’ Association / Lietuvos 
dailininkų sąjunga, Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius, Lithuania nebo e-mailem na 
ldsprojektai@ldsajunga.lt, a to nejpozději do 15. března 2012. Přihlášku najdete na 
www.uvucr.cz/oznameni/palanga2012_appl.doc 
K vyplněné přihlášce je nutno připojit životopis a 4 až 5 fotografií - ukázek vlastních malířských 
děl. 
  
Co vybraní umělci obdrží: 
    - plátno napnuté v rámu (120 x 100 cm) - 1 ks 
    - malířské potřeby (v hodnotě cca 30 EUR pro účastníka) 
    - ubytování v singl pokojích 
    - společný ateliér 
    - stravu (2 x denně) 
    Setkání bude ukončeno výstavou. 
Co si vybraní umělci hradí sami: 
    - cestovní náklady 
     - zdravotní pojištění, případně víza (občané ČR víza nepotřebují - info: web MZV ČR 
www.mzv.cz) 
     - speciální výtvarné potřeby 
  
Veškeré další informace podává Eglė Bertašienė, Information and project department, ph. 
+370 5 2621996, fax: +370 5 2621986, e-mail: ldsprojektai@ldsajunga.lt 
    
Zdroj: Lithuanian Artists Association; 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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