JUBILEJNÝ
10. ROČNÍK PREMIO INTERNATIONALE D
´ARTE

„San Crispino“.
11. – 26. októbra 2008
Medzinárodná výstava spojená s udeľovaním Medzinárodných
cien umenia sa uskutoční v reprezentačných priestoroch
historických renesančných kaštieľov
Vila Murri a Vila Baruchello
v talianskom meste Porto Sant´Elpidio

Nad medzinárodným festivalom prebral záštitu prezident Talianskej
republiky, Parlament Talianskej republiky, Republika San Marino,
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Taliansku, mesto Porto Sant Elpidio
a ďalší významní predstavitelia, ktorí zároveň prepožičiavajú tým najlepším
svoje ocenenia.
Medzinárodná porota ďalej udeľujú Cenu poroty, Cenu kritiky, Špeciálnu
cenu Linea Oro a ďalšie druhy ocenení.

Usporiadateľom je talianske centrum umenia a kultúry “La Tavolozza“
v spolupráci s ďalšími organizátormi.

Informácie pre záujemcov o účasť na medzinárodnom festivale:
Na medzinárodnej festivalovej výtvarnej prehliadke sú zastúpené temer všetky
výtvarné disciplíny.
Každý účastník medzinárodného festivalu môže dodať maximálne 3 diela,
predpísaných maximálnych rozmerov i váhy.
(Obrazy a grafiky s rozmermi minimálne 20x30 cm, maximálne 100x100 cm, aj s rámom.
Výška sôch maximálne 115 cm, priemer do 70 cm a maximálna váha 20 kg.)

Hodnotiaca komisia bude predstavená počas záverečného ceremoniálu v nedeľu
26.októbra 2008 .
Jej rozhodnutie je definitívne.
Organizátori zabezpečujú celý priebeh medzinárodného festivalu štandardnými
postupmi.
Pre každého účastníka pripravia dokumentáciu, certifikát a atest o jeho účasti.
Vystavené diela bude evidovať večný register certifikátov v historickom archíve Centra
umenia a kultúry „La Tavolozza“.
Výtvarný umelec a jeho tvorba budú po skončení festivalu zaradení vo virtuálnej
galérii www.latavolozzamarche.com na dobu l mesiaca.
Príprava a priebeh festivalu sú medializované.
Organizátori venujú starostlivosti a ochrane diel maximálnu pozornosť, nemôžu
však niesť zodpovednosť za krádež, poškodenie vandalmi, a pod. Je na rozhodnutí
umelcov samotných, uzavrieť poistné zmluvy.
(V prípade záujmu treba potvrdiť osobnú účasť pri udeľovaní cien .)

Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 12. septembra 2008.
Výtvarné diela treba odovzdať do 19. septembra 2008.

Účasť na medzinárodnom festivale je veľkou príležitosťou priblížiť svoju tvorbu
zahraničiu, predstaviť vaše výtvarné diela Európe.
Fernando Calva, v. r.
za Centrum umenia a kultúry La Tavolozza
Dr. Ľuboslav Moza, v. r.
za Spoločnosť Artem
august 2008

