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> > > BZENECKÝ VÝTVARNÝ PODZIM – XII. ROČNÍK – POZVÁNKA K ÚČASTI < < <
Již po dvanácté bude v době bzeneckého vinobraní program obohacen o výtvarnou přehlídku, kterou
pořádá Město Bzenec, Služby města Bzence ve spolupráci se Sdružením výtvarných umělců a teoretiků
jihovýchodní Moravy (SVUT JVM) – Unií výtvarných umělců ČR a Galerií výtvarného umění v Hodoníně.
Přehlídka je určena profesionálním výtvarným umělcům a jejich hostům z České republiky i zahraničí. Je
situována do prostor zámku, který není obydlený, je po částečné rekonstrukci, elektronicky zabezpečený,
ale pokud jde o interiéry, nebyly stavební práce zatím dokončeny. Nejedná se tedy o klasickou výstavní síň,
ale o specifický výstavní prostor, umožňující i vlastní instalace. Bližší info: www.bzenecky-podzim.xf.cz

Termín výstavy je od 16. 9. do 2. 10. 2016.
Pokud jde o instalaci děl a jejich dovoz, každý autor vše zajišťuje sám. Počet děl není předběžně omezen,
záleží na včasném podání přihlášky, celkovém množství přihlášených autorů a na instalačních podmínkách.
Přihlášená umělecká díla jsou přebírána v pondělí 12. 9. a v úterý 13. 9. 2016. Vystavené artefakty jsou po
celou dobu pojištěny a je zajištěna jejich ostraha (zámek má elektronické zabezpečovací zařízení).
Slavnostní vernisáž výstavy, která je součástí oficiálního zahájení nevýznamnější každoroční akce ve Bzenci
– Bzeneckého vinobraní, se koná na zámku v pátek 16. 9. 2016 v 17.00 hodin.
Odvoz artefaktů po ukončení výstavy je v pondělí 3. 10. a v úterý 4. 10. 2016 (popřípadě již v neděli 2. 10.
2016).
Potvrzení účasti (přihlášku) zašlete na uvedený e-mail nebo telefonicky nejpozději do 31. 8. 2016.
Kontakt: Dr. Milan Raška, kurátor výstavy, mobil: 731 483 444, e-mail.: vps.raska@seznam.cz
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> > > UPOZORNĚNÍ VÝTVARNÝM UMĚLCŮM < < <
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
> > > UPOZORNĚNÍ SPOLKŮM VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ < < <
Připomínáme všem, kdo tak dosud neučinili, že 1. ledna 2017 končí lhůta k doplnění a úpravě údajů vedených o spolcích u
příslušných rejstříkových soudů. Souhrnnou informaci a návod jsme rozeslali jako e-info uvucr 380 dne 27. října 2015 a je trvale
k dispozici na http://www.uvucr.cz/e_info/e_infouvucr_380.pdf

