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> > > VIII. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2012 – UZÁVĚRKA 31. KVĚTNA 2012 < < < 

 
V letošním roce se opět uskuteční mezinárodní přehlídka kresby, která je významnou kulturní akcí podporovanou 
Ministerstvem kultury ČR, městem Plzní, Plzeňským krajem, Nadací 700 let města Plzně a dalšími.  
Bienále je také jedním z projektů, který se již teď připravuje na vyvrcholení oslavy kresby v rámci programu 
Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Jde o jednu z nejvýznamnějších periodických výtvarných akcí, 
spolupořádaných evropským výborem mezinárodní organizace výtvarných umělců IAA/AIAP (UNESCO). 
 
Všeobecné podmínky soutěže pro tento rok zůstávají nezměněny. Přijímá se maximálně 5 jednobarevných kreseb, 
které nesmí přesáhnout formát 70x100 cm, vytvořených po roce 2007.  
 
Výtvarné práce bude posuzovat odborná mezinárodní porota, která rozhodne o udělení Grand Prix a dalších cen. 
Vybraná díla bude možné shlédnout od 3. října do 18. listopadu ve výstavní síni Západočeského muzea v Plzni, 
Galerii Ladislava Sutnara a Galerii Jiřího Trnky.  
 
Svým zaměřením na jednobarevnou kresbu se plzeňské Bienále stalo jedinečné jak v Evropě, tak i ve světě. 
Hlavní výstava tradičně přiláká do Plzně mnoho zahraničních turistů, proto i letos připravujeme zajímavý 
doprovodný program včetně odborného sympozia věnovaného obecnému tématu postavení výtvarného umělce 
v dnešním světě. 
 
Propozice a přihlášky jsou k dispozici na www.bienale-plzen.cz nebo si o ně můžete napsat na adresu Bienále 
kresby Plzeň, Klatovská 51, 301 00 Plzeň, tel. 777 301 800, e-mail: info@bienale-plzen.cz 

Uzávěrka přihlášek je 31. května 2012. 
 
Zdroj: Bienále kresby Plzeň; redakční úprava: 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  * Čtete také > Čtvrtstoletí čtrnáctideníku ATELIÉR– jak to bude dál? 
Předáme další generaci prázdné ruce? < 
> Aktuální verze Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR - 14.04.2012 -
 www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik.htm; další verze zveřejní stav k 31.05.2012; 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, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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