Ein europäisches Kunst- und Begegnungsprojekt

Absenderadresse (Name, Straße, Hausnr., Plz Ort)

an
Kunstinstitutionen, interessierte Künstler
für die
Via Regia Sculptura

es schreibt ihnen – Ute Hartwig-Schulz aus Mutzschen

Prösitz, 25.9.2012

Betreff: VIA REGIA – europejski szlak kulturowy
Saksońscy animatorzy szukają polskich partnerów

Animatorzy skupieni wokół saksońskiego projektu VIA REGIA zapraszają w sobotę,
6 października 2012 o godz.11.00 na spotkanie, które odbędzie się w
Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen (Rynek 7, 50-107 Wrocław, wjazd od
ul.Kiełbaśniczej 3/4).
Poszukiwane są organizacje partnerskie oraz osoby zainteresowane z Dolnego i
Górnego Śląska, które chciałyby nawiązać współpracę z kolegami z Saksonii.
Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się na adres e-mail: info@via-regiasculptura.eu .
Nasze spotkanie ma na celu poznanie się oraz szybkie i nieskomplikowane
rozpoczęcie współpracy. Zaproszeni goście to m.in.:
Martina Brandt, przewodnicząca Projektu Spotkań Via Regia , związek landu
Saksonia, Ute Hartwig-Schulz, przewodnicząca Związku Rzemiosła landu Saksonia
Simone Heller, przewodnicząca Saksońskiego Związku Artystów
VIA REGIA to nazwa najstarszego i najdłuŜszego szlaku łączącego Europę
Wschodnią i Zachodnią. Istnieje on od ponad 2000 lat i łączy na długości
4500 km pięć państw europejskich.
W roku 2005 VIA REGIA została wyróŜniona jako „Wielki Szlak Kulturowy Rady
Europejskiej”.
Projekt Spotkań VIA REGIA chce przybliŜyć młodym ludziom polsko -niemiecką
VIA REGIA oraz realizować projekty dotyczące porozumienia między narodami w
powiązaniu z turystyką (WWW.viaregia-sachsen.de).
Projekt „Via Regia Sculptura” nawiązuje do idei „wielkiego szlaku kulturowego” i
wykorzystuje ją jako pośrednika wspierającego długofalowo międzynarodową
wymianę pomiędzy krajami sąsiednimi, stawiając sobie za cel powstawanie
współczesnych dzieł sztuki wzdłuŜ tego europejskiego szlaku, oraz inicjowanie
róŜnych wydarzeń kulturalnych (WWW.via-regia-sculptura.eu).
Poszukiwania są polscy partnerzy, którzy chcieliby pracować wspólnie z
saksońskimi animatorami.
Oprócz pytań dotyczących wymiany artystycznej poruszona zostanie oczywiście
równieŜ kwestia związanych z tym wyzwań jakie stawia turystyka.
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