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Ve dnech 8. října až 16. listopadu 2014 proběhne 9. ročník mezinárodního Bienále kresby. 
 
Podmínky účasti se nezměnily: 
1) Přijímány jsou kresby jednobarevné; 
2) maximální formát kresby 100 x 70 cm – formát podložky; 
3) bienále je možné obeslat maximálně pěti kresbami vytvořenými po roce 2010; 
4) přijetí přihlášených prací je podmíněno úhradou účastnického poplatku 500 Kč. 
 
Uzávěrka přihlášek je 31. května 2014. Přihlášky zasílejte ve společné zásilce s kresbami a dokladem o zaplacení 
účastnického poplatku na adresu: Bienále kresby Plzeň, Tylova 2929/59, 301 00 Plzeň. 

Přihlášky a veškeré další informace naleznete na www.bienale-plzen.cz 

Zdroj: Bienále kresby Plzeň. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Aktuální verzi Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 6. 1. 2014) naleznete na 
http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm.  
Prosíme naše členy a další zájemce o zápis v Národním registru, aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na rok 2014. 
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Údaje pro přímou platbu naleznete na vnitřní straně identifikační karty (účet 11034011/0100, specifický symbol = členské číslo); roční členský 
příspěvek činí od roku 2004 beze změny 750 Kč pro umělce do 60 let, 375 Kč pro umělce od 61 do 70 let, 230 Kč pro absolventy uměleckých 
škol první tři roky po absolutoriu; umělci od 71 let si výši členského příspěvku podle svých možnosti určují sami.  
Je možná i úhrada příspěvku na dva roky se slevou 10 % (2 x 750 = 1500-150, tj. celkem 1350 Kč; 2 x 375 = 750-75 , tj. celkem 675 Kč; 2 x 230 = 
460-46, tj. celkem 414 Kč)  
nebo na tři roky se slevou 20 % (3 x 750 = 2250-450, tj. celkem 1800 Kč; 3 x 375 = 1125-225, tj. celkem 900 Kč; 3 x 230 = 690-138, tj. celkem 
552 Kč). Případné dotazy sdělte, prosím, na registr@uvucr.cz nebo formou SMS na 602 473 074.   

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  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
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