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> > > Nominace výtvarného umělce z ČR na poznávací a tvůrčí pobyt v Číně < < <

Institut umění s omluvou za zpoždění požádal o rychlou informaci o možnosti poznávacího a
tvůrčího pobytu v Číně v době od 29.6. do 11.7.2016. Zájemci se mohou přihlásit
do 5. června 2016.
Úplný text výzvy:
Institut umění – Divadelní ústav obdržel nabídku čínského ministerstva kultury k
nominaci výtvarného umělce z České republiky, který by se účastnil poznávacího a
tvůrčího pobytu v Číně v termínu od 29. 6 do 11. 7. 2016. Vybranému výtvarníkovi
budou uhrazeny veškeré náklady spojené s cestou.
Čínské ministerstvo kultury pořádá akci v rámci programu kulturní spolupráce Číny s 16
zeměmi střední a východní Evropy. V rámci poznávacího a tvůrčího pobytu vytvoří umělci
z Evropy obrazová díla v plenéru inspirovaná pobytem. První dny budou věnovány
poznávací cestě a poslední dny účastníci stráví v hlavním městě Guiyang provincie Guizhou
na jihu Číny. Provincie je známá svou unikátní krajinou. V Guiyang budou mít účastníci
příležitost k výměně názorů s čínskými umělci a budou zde vystavena jejich díla. Podmínkou
účasti je věnování nejméně jednoho, na místě vytvořeného díla Guiyang Art Gallery. Díla se
stanou majetkem čínského ministerstva kultury, s tím, že autorská práva budou náležet
umělcům. Čínská strana poskytne potřebné materiály a prostředky k tvorbě.
IDU žádá zájemce o zaslání CV a krátkého motivačního dopisu do 5. 6. 2016 na adresu:
lucie.sevcikova@institutumeni.cz
Více zde: http://www.culturenet.cz/aktuality/tvurci-pobyt-pro-vytvarneho-umelce-cinauzaverka-jiz-5-6/n:19688/
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* Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“.
> > > UPOZORNĚNÍ < < <
Připomínáme všem, kdo jsou zapsáni v Národním registru profesionálních výtvarných umělců a designérů ČR,
nebo ty, kdo v Národním registru od roku 2016 zapsáni být chtějí, že je třeba zápis prodloužit úhradou
členského příspěvku, jehož výši si můžete sami vypočítat
(http://www.uvucr.cz/rejstrik/vypocet_clenskeho_prispevku.pdf). Platební údaje jsou otištěny na vnitřní straně
vaší identifikační karty nebo o ně můžete požádat e-mailem (uvucr@uvucr.cz) nebo formou SMS (606 473 074).
Od roku 2016 je k identifikační kartě profesionálního výtvarného umělce přikládáno i OSVĚDČENÍ O ZÁPISU
V NÁRODNÍM REGISTRU jako o jiné evidenci ve smyslu § 435 Občanského zákoníku.
Aktuální verze registru: http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm

