W celu zebrania sił i owocniejszego działania DIAKONII ARTYSTYCZNEJ (nie teatralnej)
Proszę wszystkich artystów ze Wspólnoty:
1. o zapoznanie się z krótką notką http://mamre.iq.pl/Strona/organizacja/diakonie/artystyczna
2. o przemyślenie swoich możliwości zaangażowania się w jakieś dzieła artystyczne Wspólnoty
3. o przysłanie mi na adres cyran@mamre.pl jakby swojego CV wg formularza:
Nazwisko imię
Diecezja aktualnego pobytu
Email / tel. Komórkowy
Skończona szkoła (w wypadku
artystów bez ukończonej szkoły
artystycznej – wykształcenie:
średnie/wyższe)
Zainteresowania artystyczne,
dziedziny własnej twórczości
Próbki własnej twórczości (najlepiej w
formie linku do strony internetowej
lub profilu ze swymi pracami na
stronie Mamre.pl (nie Facebook czy
inne; lub wklejony pod tabelką zdjęcie
czy skan swych przykładowych prac)
- ewentualne twoje dotychczasowe
wystawy publiczne…
Twoje dotychczasowe zaangażowanie
artystyczne w Mamre
Czy istnieje formalnie diakonia
artystyczna w twojej diecezji?
Kto jej przewodzi?
Czy w niej uczestniczyłeś?
Co dotychczas robiła ta diakonia w
diecezji?
W jakich pracach gotów jesteś pomóc
we Wspólnocie (zaznacz właściwe z
dopiskiem konkretu lub dopisz
poniżej)

1. przygotowywanie projektu (do zatwierdzenia przez Moderatora) wystroju pomieszczeń wspólnotowych
w Albertowie, Częstochowie, Troninach (lub elementów dekoracji), Poczesnej, we własnej diecezji
2. przygotowywanie dekoracji w Albertowie: na Zjazd w czerwcu, na Przymierze we wrześniu,
3. przygotowywanie dekoracji w kaplicy w Albertowie (i w Cz-wie na Zawierciańskiej) na Triduum
Paschalne, na Boże Narodzenie (szopka)
4. na różne wystąpienia ewangelizacyjne Wspólnoty w różnych parafiach i szkołach
5. plakaty i obrazy
6. gadżety ewangelizacyjne
7. ilustracje do wydawnictw Wspólnoty (twoje nazwisko jako autora będzie wpisane do książki i otrzymasz
wynagrodzenie wg umowy):
-- Drogi Krzyżowe (w formie kolorowych obrazów),

-- ilustracje do książek/konspektów na rekol. Młodzieżowe i nie tylko – według wskazań autora:,
czarnobiałych szkiców, schematów
-- grafika, ilustracje do projektowanego miesięcznika Wspólnoty
8. stroje dla diakonii muzycznej i innych
9. transparenty, napisy z hasłami ewangelizacyjnymi
10. szyldy i tabliczki informacyjne (np. na blasze) – musimy przygotować do wywieszenia regulaminy
korzystania z ośrodków, z placu zabaw, z basenu itp.
11. przygotowywanie krótkich prezentacji sztuki sakralnej katolickiej (z różnych dziedzin, okresów historii
sztuki, różnych stylów) dla celów formacji Wspólnoty lub krótkich wykładów na nasze formacje

Ogólna informacja o twojej
dyspozycyjności o możliwościach
czasowych
Czy chciałbyś zamieszczać swoje
prace lub ich próbki w kąciku
artystycznym
Twoje pomysły i propozycje

Moderator

