HÍRLEVÉL

Programajánló

Április 22.-ig még megtekinthetõ
a deKOR 1 kiállítás
a Magyarországi Volksbank Zrt.
Istenhegyi úti galériájában
1126 Budapest, Istenhegyi út 40/a
Hé., sze. és csüt.: 10:15 – 19:15,
kedden, pénteken 7:45 – 13:00 óra között.

SAJTÓ

2008 április

Áprilisi Új Mûvészetben cikk
jelenik meg a kiállításról.
A Klub rádióban és Kossuth
rádióban rövid interjú volt.

Kiállítók: Baksa Nándor, Csörgõ Attila, Eperjesi
Ágnes, Gémes Péter, Hencze Tamás, Hernádi
Iván, Károlyi Zsigmond, Knyihár Amarilla,
Kovács Ferenc, Kozári Hilda, Kulcsár Tibor,
Langh Róbert, Lengyel András, Menesi Attila, Odrobina Tamás, Pál Csaba, Sándor
Miklós, Szíj Kamilla, Szirányi István, Szõnyei György, Tolvaly Ernõ, Tót Endre.
"... az iskola a '80-as években sokkal többet jelentett annál, mint ami a nevében
volt: nagyfokú szabadságot, egy korát megelõzõ intermediális környezetet és olyan,
kortársmûvészeti órákat, amiket csak itt lehetett hallani akkoriban -- mindezekkel
persze akarni és tudni is kellett élni... Nem fejlesztettük a kreativitást, hanem csináltuk
azt, ami így aztán a mindennapjainkba épült be. Egyfajta használata alakult ki a
mûvészetnek..."
Menesi Attila: Részlet a Tolvaly Ernõvel készülõ interjúkötetbõl
A kiállítás a Volskbank Galéria és a DekorSzövetség együttmûködésével jött létre.

deKOR 2
Elõkészületben van a deKOR 2
kiállítás.
Kérünk mindenkit, aki tud iskolánkban végzett alkótóról, vagy õ maga az
jelentkezzen április végéig!
E-mail: dekorszovetseg@c2.hu
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Ha egyetért célkitûzéseinkkel
(http://dekorszovetseg.gportal.hu)
kérjük támogassa mûködésünket
adója 1 % - ával!
Adószámunk: 18256419-2-43
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Adomány!
Kérjük támogassa Ön vagy cége
szövetségünket!
Amennyiben anyagi támogatást nyújt
a DekorSzövetségnek, errõl igazolást
adunk, ami alapján a törvény szerint
csökkentheti személyi jövedelem
adóját.
Valamint, ha tud komolyabb támogatót javasolni, kérjük jelezze. (Akár
iskola alapítói méretekben is.)
Ideális lenne, ha szakma el tudná
tartani a szakmai utánpótlás nevelést.
Elképzelésünk szerint egy önfenntartó képzést szerveznénk.
Hozzászólást várunk!
Dekorhírek

Tagtoborzó akció!

— A Szövetség részérõl Sándor
Miklós részt vett a Sign Magazin
szegedi roadshow-ján március
18.-án a Csongrád megyei
Kereskedelmi és Iparkamara épületében. A Szövetség bemutatása
után beszámolt tevékenységünkrõl és kapcsolatokat vett fel helyi
szervezetekkel, vállalkozókkal.
— Hírlevelünkkel ezután havonta jelentkezünk, ötleteket,
témákat, stb. szívesen veszünk!

E-mail: dekorszovetseg@c2.hu
www.gportal.hu/dekorszovetseg

Mindenkinek jó munkát kíván: a DekorSzövetség

Adószám: 18256419-2-43
Bank: Budapest Bank
10102093-57420300-01000004

A tagfelvétel egész évben
folyamatos, errõl honlapunkról
tájékozódhat.
Az év végéig a legtöbb tagot beszervezõ
jutalomat kap - ami egy üveg márkás bor!
A jelentkezõktõl a belépési nyilatkozatot kitöltve
kérjük elküldeni és a tagdíjat befizetni.
Az új tag belépési nyilatkozatán feltétlen legyen
feltüntetve az ajánló neve! Kérésre nyomtatványt
és csekket küldünk.

Magyarországi Dekoratõrök és
Kirakatrendezõk Szövetsége
DEKORSZÖVETSÉG
Postacím: 1118 Budapest,
Késmárki utca 4. Fsz. 3.
Fax: 06-1-361-4366

