Wojtek Łowicki, kurator ekspozycji MFKiG w Łodzi, poleca:

Weź udział w wystawie w Anglii
Do karykaturzystów i plastyków: do 30 kwietnia narysuj i wyślij e-mailem
skan rysunku z pegazem.
Działająca od 5 lat w północnej Anglii organizacja PEGAZ oraz Good Humor Party (Partia Dobrego
Humoru) zapraszają karykaturzystów i plastyków do wzięcia udziału w wystawie, której wernisaż
odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Newcastle upon Tyne (Anglia), w trakcie corocznego
Festiwalu Made in Poland.
Tematem wystawy będzie mitologia, ze szczególnym uwzględnieniem mitycznej postaci PEGAZA
czyli konia ze skrzydłami, symbolu natchnienia, ulotności i przemiany. Prosimy o przesyłanie skanów
prac plastycznych w rozdzielczości 300 dpi, na adres e-mail: dobryhum@wa.onet.pl do dnia: 30
kwietnia 2012.
Ewentualne pytania można zadawać także na powyższy e-mail.
Przesłane prace, po wydrukowaniu na kolorowej drukarce, zostaną zaprezentowane na wystawie, o
czym będą informować: www.sadurski.com, www.pegaz.org.uk oraz zaprzyjaźnione media polskie i
polonijne. Poniżej zaproszenie przewodniczącej Pegaza.
Więcej informacji o Pegazie:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Newcastle_upon_Tyne

***
Zaproszenie
Organizacja polonijna PEGAZ ,działająca w północnej Anglii od 2007 r., serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w wystawie artystycznej, która odbędzie się na
przełomie maja i czerwca 2012 r w Newcastle upon Tyne, w polskiej restauracji Gospoda.
Wystawa będzie poświęcona tematyce mitologicznej, a jej głównym elementem będzie pegaz - symbol
natchnienia, ulotności, przemiany, który jest magicznym źródłem wskazującym nowe drogi ku starym
prawdom.
Wernisaż wystawy będzie jedną z atrakcji Festiwalu Made in Poland, który co roku odbywa się w
Newcastle upon Tyne, a także uświetni jubileusz 5-lecia działalności polonijnej organizacji Pegaz. Jest

to organizacja charytatywna, działająca dzięki poświęceniu wolontariuszy, którzy poświęcają swój
czas i energię na promocję kultury polskiej w regionie północnej Anglii.
Wraz z promotorem polskiego humoru, Szczepanem Sadurskim - polskim satyrykiem i
przewodniczącym Partii Dobrego Humoru, zapraszamy do udziału w wystawie grafików,
karykaturzystów i plastyków, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu. Z radością
zaprezentujemy Wasze prace na wystawie, zapraszamy do współpracy.
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