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Arts and Culture reshaping urban life / Umění a kultura přetvářejí život ve městě

 Město je na prvním místě pulzujícím lidským společenstvím, 
vroucím kotlem a výhní vztahů, idejí, modelů soužití. Je 
souhrnným obrazem nesčetných osobních příběhů a zároveň 
zrcadlem celé komunity svých obyvatel. Město znamená 
orientaci v prostoru, na určitém území, či dokonce světadílu. 
Jméno města se někdy stává symbolickým označením jednoho 
konkrétního civilizačního modelu, stačí zmínit příklady, 
jejichž symbolický význam má kořeny už ve starověku, jako 
Řím, Babylon, či Jeruzalém. Tvář města se odvíjí od potřeb 
života a velice často podává vizuální signál o hodnotovém 
systému, který jeho obyvatelé vyznávají, podobně, jako 
tvář člověka hodně napoví o jeho nitru. Civilizace, která 
ztrácí orientaci ve svých původních hodnotách, se projevuje 
v beztvaré, dezorientované struktuře měst. Stále znovu a na 
jiných úrovních se opakuje poznání, že k základním životním 
potřebám patří i sama podoba města, jeho harmoničnost, 
krása organicky spojená s funkčností, ba i krása zdánlivě 

„nadbytečná“, bez vazby na přímou utilitárnost. Péče 
o aspekt krásy je v současných městech jakoby zapomenuta, 
s výjimkou některých „politicko - propagačních“ stavebních 
celků. A vůbec není bez zajímavosti skutečnost, jak velice spolu 
souvisí vzhledový deficit měst a známá, mnohokrát popsaná 
nedostatečnost vztahů a pravdivých životních hodnot.

 Inspirováni těmito myšlenkami už léta spolu komunikují 
lidé z řady evropských zemí, zejména umělci a organizátoři 
kulturních aktivit. Unie výtvarných umělců Olomoucka a její 
členové spolupracují od roku 1995 s kulturním sdružením La 
Ginestra z italského města Rimini na cyklu výstav a dalších, 
široce rozvětvených aktivit, jejichž hlavním tématem je 
současné město, jeho podoba a život lidí v něm. Lze vyzvednout 
výstavu „Rimini - světlo a barva / Rimini - Luce e Colore“, 
(Sala delle Colonne, Rimini, 2002), či projekty „Město jako 
místo pro člověka“ (Galerie G Olomouc, TRIALOG Brno, foyer 
Poslanecké sněmovny, Praha, 2004) a „Město blízké tvému 

srdci“ (Castel Sismondo - Rocca Malatestiana, Rimini a Galerie 
G Olomouc, 2007). Název „Město jako místo pro člověka“ se 
stal souhrnným označením všech výše popsaných událostí. 
Druhou, velice zajímavou linií je zkušenost německých, 
italských a českých partnerů s realizací úspěšného projektu 

„Stark ohne Gewalt / Strong without violence / Silní bez násilí“, 
který se zaměřuje zejména na prevenci násilí mezi mladými 
lidmi v problémových městských čtvrtích a je založen na 
spolupráci s nimi prostřednictvím jejich přímého zapojení 
do veřejné prezentace muzikálu s názvem „Streetlight“ 
z autorské dílny skupiny Gen Rosso.

 Na zkušenosti s organizací těchto mezinárodních aktivit, 
na jejich umělecké a myšlenkové zázemí navázal nový projekt 
podpořený Evropskou unií, při jehož realizaci se setkali jak 
protagonisté a realizátoři řady výstav se společným mottem 

„Město jako místo pro člověka“, tak organizátoři projektu „Silní 
bez násilí“. Pod názvem „Arts and Culture reshaping urban 
life“ byla v období let 2011 a 2012 realizována vzájemně 
provázaná série výtvarně-uměleckých akcí v Německu, 
České republice a Itálii. Důležitou dimenzí celého záměru 
je utváření a upevňování vzájemných vztahů na základu 
společně sdílených evropských civilizačních, kulturních 
a duchovních hodnot. Vztahy se stávají oním živým prostorem 
(„living space“), který inspiruje rozvíjení dalších, navazujících 
uměleckých a kulturních aktivit a jejich vzájemné propojování.

 Podrobnějšímu záznamu z průběhu jednotlivých etap, 
zejména výtvarných symposií konaných v roce 2011, se 
věnuje tento katalog, jehož těžiště spočívá ve vizuální 
dokumentaci. Zejména prostřednictvím fotografií, které 
pocházejí všechny z produkce autorů a organizátorů přímo 
do projektu zapojených (Giovanni Chiarot, Niklas Gliesmann, 
David Komínek a Marek Trizuljak).

UMĚNÍ A KULTURA PŘETVÁŘEJÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

 A city pulsates with human society. It is a boiling caldron 
of relationships, ideas and models of co-existence. A city is an 
agregate image of innumerable personal stories and at the 
same time a mirror of the members of its community. The 
city marks an orientation in space, in a particular territory 
or continent. The city frequently becomes a symbol and the 
summary designation of one specific model of civilization. 
A few examples demonstrate their symbolic importance 
since the antiquity; Rome, Babylon or Jerusalem. The form 
of a city develops through the needs of its citizens and often 
relays a visual indication of its value system which its citizens 
acknowledge, like a human face tells the tale of the internal. 
A civilization which loses the orientation of it orignal values 
appears to be faceless and disoriented in urban structure. 
Repeatedly and at many levels fundamental human needs 
are a part of a city structure, its harmony, beauty organically 
combined for function, even its seemingly excessive beauty 
without links to immediate utility. Cultivating beauty in 
a modern city has been apparently neglected, with the 
exception of some “political-promotional” construction 
complexes. As well, the reality of this visual deficit, well-
known, often described relationship deficiencies and values 
in life are greatly dependent upon each other.

 Inspired by these thoughts a number of Europeans, 
particularly artists and cultural event organizers  have been 
interacting already for years. The Olomouc Union of Visual 
Artists and its members have been working since 1995 with 
the cultural association La Ginestra, Rimini, Italy, on a cycle 
of exhibits and other wide-branching activities whose 
main focus is the modern city, its form and the people in it, 
above all “Rimini - Light and Color / Rimini - Luce e Colore” 
(Sala delle Colonne, Rimini, 2002), or the project “The City 
as a Place for Man” (Gallery G Olomouc, TRIALOG Brno, 

Parliament Foyer, Prague, 2004) and “ A City Close to Your 
Heart” (Castel Sismondo - Rocca Malatestiana, Rimini and 
Gallery G Olomouc, 2007). The title “The City as a Place 
for Man” has become the general appellation for all of the 
aforementioned events.  Another, quite interesting element 
is the experience of these German, Italian and Czech partners 
in the implementation of the successful project “Stark ohne 
Gewalt / Strong without Violence / Silní bez násilí” which 
focuses primarily on the prevention of violence among 
young people in problem areas of cities and is based on the 
cooperation with them and direct participation in a musical 
called “Streetlight,” an original work by the Gen Rosso group.

 Through organizing these international artistically and 
intellectually based events, leaders and implementers of 
a number of exhibits came together again with a new project 
supported by the European Union, with the common theme 

“The City as a Place for Man”, joined by the organizers of the 
“Strong without Violence” projects. Under the title “Arts and 
Culture Reshaping Urban Life” in 2011 and 2012 a mutually 
linked series of fine arts events took place in Germany, The 
Czech Republic and Italy. An important dimension of this was 
the creation and strengthening of mutual relations based on 
the exchange of European cultural and spiritual values. These 
relations became those “living spaces” which inspired the 
development of further, linked artistic and cultural activities 
and their mutual interconnections.

 A more detailed list of the development of individual 
stages, particularly the art symposiums, taking place in 2011, 
is in this catalog a visual documentation, in photographs 
which  all came from original producers and organizers 
directly linked to the project (Giovanni Chiarot, Niklas 
Gliesmann, David Komínek and Marek Trizuljak).

ARTS & CULTURE RESHAPING URBAN LIFE
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SCHWERTE
Arts and Culture Reshaping Urban Life
- International Conference 2. 2. - 4. 2. 2011
- Exhibition 4. 2. - 3. 3. 2011
Katholische Akademie
Bergerhofweg 24,  58239  Schwerte  DE  
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 Mezinárodní diskusní fórum ve Schwerte (DE) bylo první 
veřejnou prezentací a proběhlo za přítomnosti partnerů 
projektu, aktivních účastníků, umělců, studentů uměleckých 
oborů, kurátorů uměleckých institucí a zástupců kulturního 
a společenského života. Volba lokality byla cílená, protože 
urbánní aglomerace Porúří, v níž se Schwerte nachází, byla 
pro rok 2011 vybrána jako „Hlavní město evropské kultury“. 
Úvodní část programu byla věnována prezentaci projektu 
a jeho uměleckého konceptu. Následovala panelová diskuse 

zaměřená na hlavní tematický okruh: „Potenciál umění a kultury 
pro oživení městského prostředí“. Zvláštní pozornost byla 
věnována potřebám mladých lidí, s ohledem na výše zmíněné 
trendy sociálního a kulturního deficitu. Součástí programu 
byla vernisáž výstavy reprezentativního výběru z tvorby 
spolupracujících umělců. Výstava “Umění a kultura přetvářejí 
městský život“ se uskutečnila ve foyeru Akademie Schwerte. 
Byla zahájena 4. února 2011 a trvala do 6. března 2011.

DISKUSNÍ FÓRUM
Akademie Schwerte, 2. - 4. 2. 2011
Výstava, Akademie Schwerte, 4. 2. - 6. 3. 2011

Obrazová informace: http://www.reshape.eu/gallery/schwerte/

UMĚNÍ A KULTURA PŘETVÁŘEJÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

SCHWERTE
Arts and Culture Reshaping Urban Life

The international discussion forum in Schwerte, Germany, 
was the first public presentation in the presence of project 
partners, active participants, artists, arts students, art curators 
and representatives of cultural and social life. The venue was 
purposely picked because of the Ruhr urban agglomeration in 
which Schwerte is found was selected as a Capital of European 
Culture” in 2011.  The main part of the program was devoted 
to the presentation of the project and its artistic concept. 
This was followed by a panel discussion focusing on the main 

theme: “The potential of art and culture in the revival of an 
urban area”. Special attention was given to the needs of young 
people with regards to the aforementioned trends of social and 
cultural deficit. An integral part of the program was the opening 
of an exhibition with a selection of works from the participating 
artists. The exhibition “Art and Culture reshaping urban life” 
took place in the lobby of the Schwerte Academy. It was open 
February 4, 2011 to March 6, 2011.

DISCUSSION FORUM
Schwerte Academy, February 2 - 4, 2011
An Exhibition, Schwerte Academy, February 2 - March 6, 2011

Pictorial information: http://www.reshape.eu/gallery/schwerte

ARTS & CULTURE RESHAPING URBAN LIFE
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SCHWERTE
Arts and Culture Reshaping Urban Life
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SCHWERTE
Arts and Culture Reshaping Urban Life
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SCHWERTE
Arts and Culture Reshaping Urban Life
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ŠTERNBERK
Živé prostory / Living Spaces
- Visual Arts workshop 2. 7. - 10. 7. 2011
- Exhibition 9. 7. - 30. 7. 2011
Augustiánský klášter Šternberk
Galerie G Olomouc, Galerie PATRO  
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ŠTERNBERK
Arts and Culture Reshaping Urban Life

 Mezinárodní výtvarné symposium (ArtLab) mělo těžiště 
konání ve Šternberku, v objektu bývalého augustiniánského 
kláštera. Práce se soustředila na klasické výtvarné formy 
a nová média. Hlavní tematický okruh byl definován názvem: 
„Living spaces -  Živé prostory“, v úzké vazbě na město a jeho 
prostředí.  
 Významná část programu se uskutečnila ve formě 
akcí v městském prostoru ve Šternberku. Italská autorka 
Tommasina Squadrito realizovala několikadenní interaktivní 
projekt s názvem „Jste šťastní ve svém městě?“ a Vladimír 
Havlík uvedl novou verzi akce „Small town intervents“, během 
níž zasadil do dláždění městských ulic několik květin. Německá 
performerka Julia Dick realizovala společně se skupinou 
německých účastníků 24 hodinovou akci v olomouckých ulicích.
 Společná práce mladých začínajících umělců a zralých 

autorů vytvořila prostor pro mezigenerační dialog v atmosféře 
podporující sdílení společných hodnot.
 Aktivita v klášteře byla završena dnem otevřených dveří 
s veřejnou prezentaci výsledků symposia a doprovodním 
večerním programem (performance, hudba, závěrečná párty) 
na nádvoří kláštera, za účasti autorů, organizátorů, kulturních 
a společenských autorit a zástupců tisku.
 Poté byla vytvořená díla přepravena do Galerie G 
a Galerie PATRO v Olomouci, kde byla vystavena po dobu 
jednoho měsíce. Výstava “Living spaces - Živé prostory“ 
byla veřejně propagována tiskovou konferencí a slavnostní 
vernisáží v Galerii G. Vernisáž proběhla 9. 7. a výstava trvala 
do 30. 7. 2011 V rámci ArtLabu se ve Šternberku uskutečnilo 
2. mezinárodní setkání organizátorů, za účelem monitoringu 
a průběžného vyhodnocení realizace projektu. 

MEZINÁRODNÍ VÝTVARNÉ SYMPOSIUM
Šternberk, Olomouc,  29. 6. - 10. 7. 2011
Obrazová informace: http://www.reshape.eu/gallery/sternberk/

 The International Visual Arts Symposium’s (ArtLab) centre 
of activity was in Sternberk on the premises of a former 
Augustinian monastery. The work focused on classical art forms 
and new media. The primary theme was defined by the title: 
„Living spaces - Živé prostory“ relating to the close relationship 
of a city to its environs. 
 An important part of the program took place in Sternberk. 
The Italian artist, Tommasina Squadrito produced an interactive 
project spanning across a number of days with the name „Are 
you happy in your city?“ Vladimír Havlík introduced a new version 
of an event named „Small Town Interventions“ by embedding 
into street pavements pots of flowers. German performer, Julia 
Dick produced, with a group of German participants, a 24 hour 
event in the streets of the city Olomouc.
 Joint artistic efforts of young beginning artists with 
established artists created a space for inter-generational 

dialogue in a supportive atmosphere, sharing common values.
 The monastery activity ended with an open day, 
a presentation of symposium results and an evening program 
(performance, music, closing party) in the courtyard attended 
by the artists, organizers, cultural and social authorities and 
press representatives.
 All the works were subsequently transported to Gallery G 
and Gallery Patro in Olomouc to be exhibited there for the period 
of one month. The exhibition “Living spaces - Živé prostory“ was 
announced at a press conference and festive opening at Gallery 
G. The opening took place on July 9 and the exhibition was open 
until July 30, 2011.
 ArtLab continued to the 2nd international meeting of 
organizers in Sternberk with the goal of monitor and continuous 
assessment of project implementation.

THE INTERNATIONAL VISUAL ARTS SYMPOSIUM
Sternberk, Olomouc, June 29 - July 10, 2011
Pictorial information: http://www.reshape.eu/gallery/sternberk/

ŽIVÉ PROSTORY / LIVING SPACES
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ŠTERNBERK
Arts and Culture Reshaping Urban Life

Kateřina Barabášová  CZ
Monika Beková  CZ
Giuseppe Bonito  IT
Valentina Bragastini  IT
Juliane Brauer  DE
Stefano Cappella  IT
Maria Cemmi  IT
Neva Corazza  IT
Jakub Čuška  CZ
Julia Dick  DE
Zuzana Dvorská Šípová  CZ
Johanna Eder  DE
Marie Fialová  CZ
Alena Foustková  CZ
Valentina Fossi  IT
Daniele Fraccaro  IT
Pavel Herzig  CZ
Lucia Horáková  SK
Giovanni Chiarot  IT
Adéla Jánská  CZ
Libor Jirásko  CZ
David Komínek  CZ
Marianne Larsen  DK
Antonio Malaspina  IT
Marta Michelacci  IT
Alexandra Mohr  DE
Jana Pirchalová  CZ
Abigail Press  USA
Pascale Ruppel  DE
Giovanni Saviola  IT
Sabine Schober  DE
Elvis Spadoni  IT
Tommasina Squadrito  IT
Susanne Steinmaßl  DE
Miroslava Trizuljaková  CZ
Marek Trizuljak  CZ
Verena Zinser  DE

ÚČASTNÍCI / PARTICIPANTS
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ŠTERNBERK
Arts and Culture Reshaping Urban Life

Useber se ve svém vnitřním městě
Zůstaň v něm až do důsledku, do poslední chvíle
Přebývej v něm
a v tichosti pracuj na jeho znovuzrození
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ŽIVÉ PROSTORY / LIVING SPACES
Výstavy - Exhibitions

Galerie G, Galerie PATRO 
Olomouc 9. 7. - 30. 7. 2011
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In memoriam
GIOVANNI SAVIOLA (1961 - 2011)
 Giovanni Saviola se zúčastnil na všech projektových  
aktivitách v roce 2011, od konference ve Schwerte po vý-
tvarná symposia a výstavy ve Šternberku, Olomouci a Udine. 
Odešel nečekaně koncem roku 2011, relativně krátce po 
uměleckém setkání v Udine. Nebylo vůbec snadné rozloučit 
se s tak přátelským kolegou a vynikajícím umělcem.

 Giovanni Saviola took part in all project activities in the 
year 2011. He participated in the conference in Schwerte, as 
well as art exhibitions and symposia in Šternberk, Olomouc 
and Udine. He died unexpectedly at the end of 2011, relatively 
shortly after artistic meeting in Udine. Last farewell to such 
a friendly colleague and an excellent artist really was not easy.
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UDINE
Živé prostory / Living Spaces
- Visual Arts workshop 27. 8. - 4. 9. 2011
Parco di Cemento (Parco Desio Ardito), Udine
- Exhibition 3. 9. - 30. 9. 2011
Showrooms of the VISIONARIO Cultural Club, Udine
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UDINE
Arts and Culture Reshaping Urban Life

 Mezinárodní výtvarné symposium v Udine mělo 32 
účastníků pocházejících z 5 evropských zemí (Itálie, ČR, 
Německo, Dánsko a Slovensko) Práce probíhala v inspirativním 
objektu „Parco di Cemento“ na periferii města. Realizace se 
soustředily převážně na tvorbu instalací a prostorových objektů, 
část autorů se rovněž věnovala práci v klasických médiích, 
zejména malbě a kresbě. Cílem tvorby byla interakce s daným 
urbánním prostředím. Částečně se jednalo o reflexi města 
Udine jako takového, specificky se ale mnozí z autorů věnovali 
práci in situ (site specific) v přímé návaznosti na místo, kde se 
symposium odehrávalo. Na závěr ArtLabu, 2. září v odpoledních 

a večerních hodinách, se uskutečnila přímo v lokalitě Parco 
di Cemento veřejná prezentace výsledků práce na symposiu, 
zejména instalací situovaných přímo na místě. Dne 3. září byla 
ve výstavním prostoru Městského kulturního centra Visionario 
v Udine zahájena výstava z výsledků práce symposia, zejména 
instalací, objektů, kreseb, maleb a fotografií, která zůstala 
přístupná veřejnosti po celý měsíc. Symposium bylo slavnostně 
ukončeno 4. září v dopoledních hodinách v objektu Parco di 
Cemento. Aktivita měla značný ohlas u obyvatel města, v tisku 
a u místních autorit. Na vernisáži výstavy se zúčastnila řada 
zastupitelů města Udine, v čele s primátorem.

MEZINÁRODNÍ UMĚLECKÉ SYMPOSIUM
Mezinárodní Artlab Udine, 27. 8. -  4. 9. 2011
Výstava, VISIONARIO Club, Udine, 3. 9. - 30. 9. 2011

Obrazová informace: http://www.reshape.eu/gallery/udine

UMĚNÍ A KULTURA PŘETVÁŘEJÍ ŽIVOT VE MĚSTĚ

The International Arts Symposium in Udine was attended by 
32 participants from 5 European countries (Italy, The Czech 
Republic, Germany, Denmark and Slovakia). The work of the 
symposium took place in the inspirational “Parco di Cemento” 
premises on the outskirts of the city.  Implementations focused 
primarily on installations and spatial works. Some of the artists 
devoted themselves to classical media, particularly painting 
and drawings. The aim of the creations were interactions with 
particular urban surroundings. In part, this was a reflection 
of Udine, and many of the artists made their work in situ 
(site specific) in direct connection to the location where the 
symposium took place. At the close of ArtLab, in the afternoon 

and evening hours of September 2nd, a public presentation of 
the outcomes of the works at the symposium took place in the 
Parco di Cemento, in particular, installations situated directly on 
the premises. On the 3rd of  September, in the city cultural center 
Visionario in Udine, an exhibit of the symposium works was 
opened. Installations, objects, drawings, paintings and photos 
would be open to the public the entire month.  The symposium 
was ceremonially concluded on the 4th of September in the 
morning at the Parco di Cemento. The event enjoyed a great 
response from the citizens, the press and city authorities. 
A number of Udine city representatives attended the opening 
of the exhibit with the city mayor at the head.

INTERNATIONAL ARTS SYMPOSIUM
International Artlab Udine, August 27 - September 4, 2011
An Exhibition, VISIONARIO Club, Udine, September 3 - September 30, 2011

Pictorial information: http://www.reshape.eu/gallery/udine
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 Nel contesto urbano si sedimentano e si intrecciano le attese e le 
problematiche dell’uomo contemporaneo. Si impone quindi l’urgenza 
di guardare attivamente alla città per individuare criticità e proporre 
modalità d’intervento finalizzate ad un rinnovamento del tessuto urbano 
in tutte le sue forme: fisiche, spaziali, concettuali e spirituali. È questo 
il fine del Progetto “Arts & Culture reshaping urban life”. Riconoscendo 
nell’espressione artistica un medium preferenziale si vuole incentivare 
un atteggiamento attivo e creativo nei confronti del mondo e del proprio 
“stare al mondo”. In tutte le sue fasi il progetto si sviluppa attraverso un 
fitto scambio internazionale e un profondo dialogo fra le parti; è questo 
un irrinunciabile metodo di lavoro che accompagna il sodalizio fra partner, 
artisti e operatori culturali di vari ambiti e discipline. Tali rapporti che, 
su scala europea, intessono una rete di collaborazioni transculturali 
e interdisciplinari, sono di fatto la base su cui prende forma ogni idea e ogni 
concretizzazione: dalla mostra d’arte alla web gallery, dal workshop al 
convegno, dalla tavola rotonda alla serata performativa. Ogni evento, quale  
ri-creazione del brano urbano cui si rivolge, sarà così espressione 
dell’incontro fra la riflessione del singolo o del gruppo con la vita culturale 
e sociale delle città ospitanti.

 Il progetto “Arts and culture reshaping urban life” invita artisti, 
studenti, docenti e semplici cittadini ad una riflessione collettiva attorno 
alla questione del rapporto arte-città. Il progetto nasce nel 2006, 
dal rapporto fra due associazioni culturali di nazioni diverse: Focolar 
Bewegung, tedesca, e UVUO, della Repubblica Ceca. 

 L’associazione Fokolar Bewegung tedesca, orientata alla promozione 
sociale, è particolarmente attenta al mondo giovanile: dialoga con 
migliaia di ragazzi attraverso workshop, concerti e performance in tutta la 
Germania, coinvolgendo scuole, carceri, quartieri disagiati.

 La seconda invece, UVUO, promuove l’incontro fra artisti di tutto 
il mondo, organizzando simposi internazionali, specialmente nel campo 
delle arti visive. L’incontro tra le specificità di queste due associazioni 
fa nascere l’idea di una proiezione dell’arte alle esigenze sociali della 
città, di una possibilità di intervento e interpretazione artistica delle 
problematiche come delle risorse che si creano nelle dinamiche cittadine.

 L’associazione culturale Modo si unisce al progetto portando con 
sé il suo obiettivo fondante, quello di riunire giovani artisti di discipline 
diverse, che nel confronto reciproco condividono passioni, talenti, idee 
l’uno dell’altro. Proprio con l’obiettivo di questa condivisione l’associazione 
Modo ha, negli ultimi due anni, organizzato diversi laboratori, occasioni 
di scambio e crescita per ciascun artista. 

ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC
David Komínek
Jakub Čuška
Marek Trizuljak
Lucia Horáková
Zuzana Dvorská Šípová
Jana Pirchalová
Alena Holubová
Miroslava Trizuljaková
Lenka Kučerová

NĚMĚCKO / GERMANY
Johannes Epping
Mathias Kaps
Marianne Larsen
Susanne Steinmaßl
Julia Riederer
Pascale Ruppel

ITÁLIE / ITALY
Giovanni Saviola
Elvis Spadoni
Davide Vettori
Davide Chiarot
Giovanni Chiarot
Joseph Facchin
Francesco Rossi
Valentina Bragastini
Marta Michelacci
Daniele Fraccaro
Laura Carraro
Rachele Pizzini
Laura Pizzini
Elisabetta Rossi
Giulia De Rocco
Amelie Guyonnet
Laura Di Bidino

ÚČASTNÍCI
PARTICIPANTS
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Public presentation at the Parco di Cemento area
Anteprima della mostra al parco 
Parco di Cemento 2. 9. 2011 

UDINE
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Exhibition   3. 9. - 30. 9. 2011 
Showrooms of the VISIONARIO Cultural Club, Udine

UDINE
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