
 

 
 

PROPOZÍCIE  
medzinárodné umelecké sympózium /PRÍRODA – MÚZA INŠPIRÁCIE/ 

keramika a maľba 
14. – 21. júna 2018, Slovenská republika 

 
Umelecké sympózium  PRÍRODA – MÚZA INŠPIRÁCIE zamerané na maľbu a keramickú tvorbu 

realizuje ANNOGALLERY v spolupráci s Asociáciou Machaon International od 14. do 21. júna 2018 
v obci Hôrka  v Slovenskej republike. Sympózium sa koná v rámci projektu Teritórium inšpirácie / 
Areas of inspiration, ktorého cieľom je vytvoriť sieť umeleckých rezidencií a oživiť kultúrne prostredie 
vo vidieckych oblastiach. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie v rámci 
programu Kreatívna Európa. 
 
ORGANIZÁTOR:   

ANNOGALLERY, sídlo: Ondrej 59, 059 12 Hôrka, 
IČO: 42084989, štatutárny zástupca: Ing. Katarína Smiková, riaditeľ 
www.annogallery.eu, anno.gallery, e-mail: info@annogallery.eu  
 

CIEĽ : 
� Vytvorenie umeleckej expozície "Príroda - múza inšpirácie". 
� Oboznámenie návštevníkov s tendenciami súčasného umenia. 
� Výmena skúseností a rozvoj medzinárodnej spolupráce v sfére organizácií, realizácií plenérov, 

sympózií a iných foriem „tvorivých prázdnin“ vo vidieckych lokalitách. 
 
MIESTO: 

ANNOGALLERY, adresa: Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovenská republika 
Okolité prostredie zaujme svojou históriou s unikátnou Spišskou gotikou, s množstvom 
múzeí, ako aj úžasnou prírodou horského masívu Vysokých Tatier, chránených krajinných 
oblastí Tatranského národného parku a Národného parku Slovenský raj s množstvom 
vodopádov, krasových javov a podzemných jaskýň. 

 
TERMÍN / PROGRAM: 

14.06.2018 od 18:00 - do 21.06.2018 do 18:00 
14.06.2018, príchod 
14.-20.06. 2018, sympózium, workshop Raku Firing pre umelcov, keramický workshop pre 
verejnosť a deti 
21.06.2018, vernisáž výstavy v kultúrnom centre Reduta v Spišskej Novej Vsi, odchod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 
 
 
PODMIENKY:   

� K dispozícii je ubytovanie a strava, materiál k tvorbe – plátna (max. 3ks/osobu), farby, hlina 
(max. 50 kg/osobu), glazúry a keramický výpal. 

� Každý z účastníkov sa môže venovať maľbe, alebo keramike, alebo obidvom technikám. 
� Umelec odovzdáva ako dar 1-2 diela (podľa rozmeru a typu diela), ktoré urobil počas 

umeleckého sympózia na základe výberu organizátora, poskytne práva  na vydanie 
publikácie, vydanie a tiráž svojich prác organizátorom podľa schváleného projektu. 

� Dopravu si hradí každý účastník sám. 
 
VÝSTUP SYMPÓZIA:   

� Vernisáž umeleckého sympózia sa uskutoční 21. júna 2018 počas jubilejnej konferencie 
národného parku Slovenského raja v kultúrnom centre "Reduta". 

� Niektoré umelecké diela budú začlenené na celkovú výstavu projektu „Teritórium inšpirácie“ 
a vystavené v roku 2019 v troch mestách východnej Európy. Okrem toho bude vydaný 
katalóg prác. 

� V prípade želania umelca môžu organizátori pomôcť pri predaji jeho prác na výstavách a 
vrátení jeho prác po ukončení projektu. 

� Podľa svojho uváženia môže umelec doplňujúco vystaviť svoje diela na výstavách 
organizátora a poistiť ich. 

 
PRIHLÁSENIE A VÝBER ÚČASTNÍKOV:  

� Prihlásenie prostredníctvom zaslania  prihláškového formulára na e-mail organizátora: 
info@annogallery.eu do 20. marca 2018 vrátane nasledovných príloh: 
- CV (životopis s prehľadom výstav), 
- 1 profilová fotografia a 5 portfóliových fotografií v tlač. kvalite. 

� Sympózia sa môže zúčastniť osem domácich a zahraničných umelcov. Výber účastníkov bude 
realizovať organizátor na základe zaslaných podkladov. O výbere budú účastníci informovaní  
prostredníctvom e-mailu do 31.marca 2018. 

 

KONTAKTY:   
Organizátor: 
ANNOGALLERY, sídlo: Ondrej 59, 059 12 Hôrka,  IČO: 42084989 
www.annogallery.eu, anno.gallery, e-mail: info@annogallery.eu 
 
Kontaktné osoby: 
Katarína Smiková, organizátor a koordinátor sympózia, +421 948 275 880, smikova@annogallery.eu  
Peter Smik, umelecký vedúci sympózia, +421 907 353 442, smik@annogallery.eu  

 Svetlana Belova, koordinátor projektu „Teritórium inšpirácie“, +421 917 449943, zapovedniks@gmail.com 
Mikhail Selishchev, umelecký vedúci projektu „Teritórium inšpirácie“,  +07 903 163 05 94, info@khors.org 
 

  
  

   


