INFORMAÇÕES
Evento – Um olhar sobre o cenário artístico de Eschweiler, tem o Brasil como país convidado.
Abertura: Domingo, 14.11.2010 às 10 hs
Local: Prefeitura Municipal
Endereço: Johannes Rau Platz 1, 52249 Eschweiler – Alemanha
ART OPEN, 14 de novembro de 2010 das 11:00hs às 18:00hs – Encontro internacional e dia da arte.
ART OPEN terá abertura com a presença, do embaixador Cézar Amaral / Cônsul geral do Brasil em Frankfurt am Main, o Sr.
Rudi Bertram / Prefeito de Eschweiler e o
Sr. Max Krieger / Secretário da Cultura e organizador do evento.
A animação musical, ficará por conta do trio de Forró “Capangas” da cidade de Colônia.
Max Krieger apresentará mais de 90 artistas plásticos reconhecidos local, regional e
internacionalmente nas categorias: Pintura, fotografia, desenho ilustrado, terapia artística, escultura, vídeo artístico,
iluminação da praça principal, da igreja São Pedro e São Paulo, exibições artísticas Brasil-Alemanha e várias outras atrações…
ART OPEN terá a participação, de doze renomados artistas plásticos brasileiros, que foram exclusivamente convidados para,
transformar a Câmara do Conselho da prefeitura de Eschweiler em um belo museu colorido.
Entre as exibições artísticas ao vivo, será criada uma obra coletiva, por nossa querida artista brasileira Lúcia Hinz e o artista
alemão Gotthardt Walter, na praça principal da cidade de Eschweiler.
ART OPEN é composto de 25 locais de exposicões, que poderão ser visitados a pé, os mesmos, estão situados em torno da
praça principal (Marktplatz), da igreja, das galerias de arte, da prefeitura, do centro comercial (City Center) e do centro da
cidade.
ART OPEN irá sortear uma viagem, para uma pessoa com direito a um acompanhante para qualquer cidade artística
europeia.
As rifas estarão a venda por 0,50 € nos locais de exposição.
O sorteio será a partir das 18:30 hs na praça principal (Marktplatz).
O encerramento do evento será também na praça principal onde os visitantes, os artístas e a imprensa em geral, se reunirão
para tomar um vinho quente, acompanhado de uma boa música.
Sintam-se nosso convidado de honra.
Max Krieger / Organizador
Website: www.artopen-eschweiler.de
Website: www.maxkrieger.de
e-mail:
max.krieger@maxkrieger.de

