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посилання:

ЗАБРОНЮВАТИ ПРОЖИВАННЯ В ІТАЛІЇ НА ЧАС ФЕСТИВАЛЮ:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerell
РЕЄСТРАЦІЯ РОБІТ НА УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ 2022 РОКУ (ПЛАТФОРМА)
www.internationalwatercolormuseum.com
ПЕРЕГЛЯНУТИ КАНДИДАТІВ НА УЧАСТЬ ТА ПРОГОЛОСУВАТИ:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoin

Група 1 від України:
Лідер: Ігор Юрченко
https://www.facebook.com/ihor.yurchenko/
тел. 0635213012.
Адміністратор ПЛАТФОРМИ: Олена Хорошаєва-Жмінка
https://www.facebook.com/olena.khoroshaevazhminka
тел. 0973030469
Для зв’язку з лідером та адміністратором використовуйте Фейсбук
Месенджер , Вайбер чи Телеграм.

Група 2 від України. Лідер та адміністратор Вікторія Григор’єва
https://www.facebook.com/victoria.grigorieva.31

Коротка ІНФОРМАЦІЯ про FabrianoInAcquarello
FabrianoInAcquarello - це не організація, не об’єднання, не компанія.
Це щорічний міжнародний КОНГРЕС-ЗАСІДАННЯ, який вітає організації,
товариства, компанії, школи, художників з усього світу, які займаються
аквареллю.
З жодним з них ми не змагаємося, але ми визнаємо і готові вітати їх усіх взяти
участь у нашому з'їзді та міжнародному культурному обміні.
Місія FabrianoInAcquarello: бути абсолютно інклюзивним усіх для художників.
Це можливість для творчого спілкування, навчання та обміну досвідом.
Наша мета - просування художників, що працюють в техніці акварелі.
Ми вітаємо інновацій та залучення молодого покоління.
Намір полягає в тому, щоб щороку пропонувати нову фестивальну програму,
завдяки цьому заохочуючи художників до співпраці, обміну досвідом та
дружнім стосункам.
На Конгрес-зустріч запрошуються професійні художники , студенти та аматори. Вони
можуть приєднатися та брати участь у всіх денних програмах. Конгрес не обмежується
художниками обраними для виставки.

FabrianoInAcquarello прагне індивідуального художнього вдосконалення відомих
міжнародних майстрів, визнання цінності кожного Художника , його особистого
стилю, стилю його спільноти або країни.
Ми прагнемо високого рівня робіт, але не обмежуємо щодо стилю виконання
робіт. Ми закликаємо творити та розвивати особисту манеру чи стиль.
Ми зобов'язуємося допомагати талановитим молодим художникам, і наше
завдання – виростити майбутнє мистецтва акварелі.
FabrianoInAcquarello не приймає копії, репродукції чи плагіат. В тому числі
забороняється використання в якості референсу фотографії, що захищені
авторським правом, опубліковані в мережі чи в друкованих виданнях.
Дозволяється копіювати роботи Майстрів лише з навчальною метою , для
підвищення свого рівня майстерності. Ми просимо поважати наставників та
Майстрів.

Зустріч 2022 року запланована спочатку у Болоньї, а потім у Фабріано з
12 по 15 травня.

На чолі з найвідомішими художниками акварелістами та спільнотами з
усього світу відбудуться виставки, конференції, колективний живопис та
художні перформанси.
Далі з 16 до 19 травня у Марку та регіоні Умбрія відбудеться свято
живопису ( painting holiday) FabrianoInAcquarello .
Painting holiday є відкритим заходом для участі будь-якого художника чи
супроводжуючої особи, проте у нас є обмеження по кількості учасників.
Для участі в Painting holiday необхідно подати заявку, заповнивши форму
за посиланням
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.
php

ПРАВИЛА УЧАСТІ у ФАБРІАНО 2022 :
1. ЛОГІСТИКА + ДАТИ у 2022 році:
Дати КОНФЕРЕНЦІЇ FabrianoInAcquarello 2022: 12/15 травня
- у БОЛОНЬЇ в конференц-центрах FICO + парк - 12, 13,14 травня.
- у ФАБРІАНО - 15 травня на спеціальному приватному поїзді, який курсуватиме лише
для нас, художників, він привезе нас у Фабріано і назад до Болоньї
Дати СВЯТА ЖИВОПИСУ в Марку та Умбрії: 16/20 травня.
Дати проведення СВІТОВОГО ВЕБІНАРУ FabrianoInAcquarello: середина червня.
Повна ПРОГРАМА скоро з'явиться

2. ГОТЕЛІ в Болоньї та ПОЇЗД у Фабріано:
- Ми організували спеціальну стійку бронювання КОНВЕНЦІЙНИХ ГОТЕЛІВ та МІСЦЬ
для проживання в Болонья. Пропонуємо забронювати собі перепустку для відвідин
Конференс Центр ФАБРІАНО, події + заняття живописом з Майстерами.
Переконливо просимо вас забронювати ваше перебування у Болоньї, заповнивши
форму за адресою:

https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
- За тим самим посиланням просимо забронювати місце у СПЕЦІАЛЬНОМУ ПОЇЗДІ до
Фабріано. Будь ласка бронюйте якнайшвидше, тому що ми зарезервували обмежену
кількість місць. Посилання на форму знаходиться за адресою:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
- За тим самим посиланням просимо також зарезервувати собі місце для Painting

holiday в регіоні Марку, оскільки ми обмежені кількістю 100 осіб для участі. Посилання:
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/booking2022.php
- Ми також намагатимемося організувати трансфер від місця проведення конференції
у Болоньї до центру міста та в часі пленеру на площах Болоньї. Про це вам
повідомлять у програмі.

3. Участь 2022 року у КОНФЕРЕНЦІЇ:
На Конгрес-зустріч запрошуються професійні художники , студенти та аматори. Вони
можуть приєднатися та брати участь у всіх денних програмах. Конгрес не обмежується
художниками обраними для виставки.

4. КАНДИДАТИ для експозиції на ПЛАТФОРМІ:
- Відбір учасників у виставці та каталозі FabrianoInAcquarello 2022 буде здійснено за
допомогою міжнародної ПЛАТФОРМИ. Отже відбір буде відбуватися максимально
прозоро, оскільки роботи усіх претендентів на участь будуть видимими завдяки
ПЛАТФОРМІ.
За посиланням ви знайдете розділ «Платформа», де усі бажаючі можуть переглянути
роботи претендентів на участь, віддати свій голос за роботу, що сподобалася зможуть
лише зареєстровані на платформі художники.
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php

‐ Відбір художників здійснюється лідером країни разом зі своєю командою, щоб
створити групу з кращих художників - акварелістів, своєї країни.
Правила відбору однакові для всіх художників з усього світу.

- при відборі лідер та команда будуть орієнтуватися на подану роботу та профіль
художника на ПЛАТФОРМІ.
Художник з будь-яких питань щодо Платформи може зв'язатися з адміністратором
платформи своєї країни.
Адміністратор країни платформи несе зобов'язаний надати допомогу у створенні чи
оновленні профілю тих художників, у яких виникли складнощі з реєстрацією чи
завантаженням робіт.
- Усі роботи повинні мати розмір 56x38 ( половина листа)
– вертикального або горизонтального формату.
- художни мають бути зареєстровані на платформі від тої країни, від якої вони
приймають участь.
У країнах, де допускається більше 1 групи , художник може бути обраний тільки для
однієї з групи країн. На його власний особистий вибір.
В Україні цього року 2 групи:
1 група - Ігоря Юрченка;
2 група - Вікторії Григор’євої.
При завантаженні роботи для відбору вибір групи необхідно вказати в описі до роботи.

5. ПІДГОТОВКА ТА ВІДПРАВКА творів мистецтва.
- Роботи мають бути відправлені без оформлення, організатори в Італії оформлять
роботи до експозиції в раму з прозорою захисною плівкою із ПВХ.
- Розмір твору складає строго половину аркуша (56x38 см), можна використовувати
горизонтальний чи вертикальний формат. Жодні інші розміри (менші чи більші) не
допускаються.
- допускається картонне матове паспарту білого або світлого кольору, якщо загальний
розмір роботи разом із паспорту не перевищуватиме половину листа (56x38 см).
Паспорту не є обов'язковим. Організація Fabriano не використовуватиме паспарту,
оскільки ми хочемо, щоб картина виглядала такою, як її створив Художник.
– Наполегливо рекомендується художникам, надійно захистити (запакувати) роботу
перед відправкою лідеру, щоб запобігти пошкодженню під час транспортування.
Роботи у рулонній упаковці (згорнуті) приймаються, але лідер не нестиме
відповідальності , якщо робота втратить форму чи пошкодиться в дорозі.
- Роботи мають бути підписані.

- Не допускаються копії інших творів мистецтва, друковані репродукції, а лише
оригінальні авторські роботи написані виключно акварельними фарбами.
- «Бланк посвідчення особи художника» ( форма A додається в оригінальному
документі, що розміщений на Платформі) має бути заповнений/підписаний художником
та приклеєний до зворотного боку твору мистецтва, який вирушить до Фабріано.
- «Форма ідентифікації художника» (форма B додається) має бути
заповнена/підписана художником та надана лідеру країни в оригіналі. Лідер має
відправити його електронну копію до організації разом з Формою лідера C.
- Ніколи не оголошуйте комерційну цінність витворів мистецтва на зворотному боці або
на будь-якому документі в упаковці.

6. ВАРІАНТИ та ВАРТІСТЬ участі у 2022 році + ВИГОДА :
1. Виставка + каталог. Оригінал роботи буде відправлений поштою в Італію та
буде експонуватися у виставкових залах FabrianoInAcquarello 2022. Також
робота буде надрукована в каталозі.
Вартість участі - 70 євро.

2. Цифрова тематична виставка + каталог. Це новий формат експозиції.
Буде відібрано 5 тематичних творів для престижного і (можливо)
довготривалого цифрового максі-салону. Твори будуть експонуватися в
цифровому вигляді у виставковому залі (без надсилання оригіналу в Італію) та
будуть надруковані в каталозі.
Твори повинні бути виключно горизонтально формату, виконані на такі теми:
Вогонь / Море / Тварини/ Сердце / Пляшки (Олія та вино).
3. Лише каталог. Робота буде надрукована в каталозі. (без надсилання
оригіналу в Італію) Вартість участі - 40 євро.
Максимальна кількість учасників в групі країни - 30 чоловік.

На будь-які інші додаткові витрати (упаковка, пересилання відібраних робіт в
Італію та в Україну, та в межах України, відправка каталогів, банківські операції),
які можуть виникнуть під час підготовки місцевої групи, лідер має право
стягнути кошти на покриття цих витрат із учасників групи.

Просимо художників поставитися уважно до цієї інформації та бути готовим
покрити додаткові витрати..
- Лідери та художники ( незалежно від форми участі) матимуть можливість
забронювати кімнату для проживання
– забронювати місце на заходи в конвенції.
- безкоштовна копія каталогу (як у цифровому, так і у паперовому вигляді (за
бажанням) .
Примітка: Вартість надсилання каталогу не покриватиметься.
Вартість доставки творів мистецтва з Італії до лідера країни буде покрита організацією
FabrianoInAcquarello, художники мають забрати свої власні твори мистецтва від Лідера
країни.
- Каталоги FabrianoInAcquarello 2022 безкоштовно розповсюджуватимуться по всьому
світу в цифровому форматі через через соціальні мережі та веб-сайт. Це гарантує
видимість робіт художників із усього світу.
Роздруковані паперові копії каталогу будуть безкоштовно роздруковані лише для тих
країн, які звернуться безпосередньо до куратора Fabriano.

Інша ПЕРЕВАГА: Резиденція художників в Італії.
- Серед усіх художників, які представлять роботу в особистому профілі Платформи,
правління FabrianoInAcquarello обере щонайменше 4 художників, яким буде
запропонована можливість вступити до резиденції художників в Італії у серпні чи
вересні 2022 року у Фабріано.
Художникам запропонують будинок для проживання та попросять співпрацювати один
з одним, а також співпрацювати з правлінням Fabriano, під час літнього свята
малювання, де вони будуть представлені спеціальним гостем.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ХУДОЖНИКА:
- Кожен Художник зобов'язаний дотримуватися всіх правил, суворо дотримуватися
термінів і запитів, що надходять від керівника країни - і скомпілювати з усіма
документами та особистим профілем Платформи як потрібно. Беручи участь у
Fabriano, вони погоджуються дотримуватися всіх правил і норм.

8. ПРОДАЖ:
Організація допоможе у будь-якому продажу під час з'їзду Фабріано, безпосередньо зв'язавшись із художнику чи Лідером.
– Організація не отримує жодних відсотків.
9. ТЕРМІНИ:
- З 15 листопада 2021 р. по 15 січня 2022 р. (приблизно 2 місяці) художник може
виставити свої роботи на Платформі для можливості взяти участь у відборі.
Інструмент ЗАЯВКИ в особистому профілі на сайті
www.internationalwatrcolormuseum.con
- З 15 листопада 2021 р. до початку конференції – глядачі та художники зможуть
подивитися кандидатури з усього світу та проголосувати ( можливість лише для
зареєстрованих на Платформі) за них один раз за адресою:
https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/
selection2022.php?pag=2

10. КОМУНІКАЦІЯ:
‐ Усіх художників запрошуємо приєднатися до публічної групи FabrianoInAcquarello у
Facebook, щоб бути в курсі актуальної інформаї за адресою:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
‐ Ви можете зв’язатися з організацією через fabrianoinacquarello@gmail.com

Інформацію можна прочитати в розділі комунікації платформи, або на веб-сайтах і в
соціальних мережах за наступними посиланнями:
Веб-сайт організації InArte за адресою:
http://www.inartefabriano.it
Міжнародна акварельна платформа за адресою:
https://www.internationalwatercolormuseum.com
Facebook FabrianoInAcquarello (публічна група) за адресою:
https://www.facebook.com/groups/261367377327759/
Facebook InArte Fabriano (сторінка) за адресою:

https://www.facebook.com/inartefabriano.it/
Міжнародний музей акварелі Facebook (сторінка) за адресою:
https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum/
Блог: http://fabrianoinacquarello.blogspot.it/
Лідери та художники, прийнявши рішення взяти участь у FabrianoInAcquarello, повністю
приймуть правила.
ОРГАНІЗАЦІЯ МАЄ ПРАВО ЗМІНЮВАТИ ПРАВИЛА ТА ПРОГРАМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ПРОІНФОРМУВАВШИ ВСІХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ!

