
COMUNICAT DE PRESĂ

Quantic deschide Biblioteca de graffiti & street art

# Biblioteca de graffiti & street art Urban Collectors

# Platformă online women artists only

______________________________________________

 

Sâmbătă, 14 noiembrie 2015, deschidem spațiul Quantic la ora 15:00 pentru:

 

# Prima bibliotecă de street art & graffiti:

- bibliotecă cu acces gratuit, destinată publicului larg - peste 100 de publicații din sferele: street art & graffiti, 
grafică, ilustrație, artă comunitară, artă urbană, artă participativă, volume ale artistelor internaționale, volume
ale artistelor implicate social, volume de teoria artei sociale/participative/feministe, reviste, articole, ziare, e-
books (catalog cărți aici: https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.721930671272716.1073741828.721798721285911&type=3, *in lucru)

# Platforma web GraffitiA: www.urbancollectors.ro/graffitia

- platformă online dedicată artistelor de street art & graffiti: peste 100 de portofolii, interviuri, articole, cu 
artiste din sferele graffiti, street art, ilustrație, grafică.

# O nouă colecție de stickers ale artiștilor cu care colaborează Urban 
Collectors (https://www.facebook.com/urbancollectors)

# Proiecții video despre mișcarea de street art și graffiti din lume

# Expoziție de schițe, desene, fotografii 

# Muzică: Dj Helen

# Fotografie: Silvia Diaconescu Photography

 

# Locație: apartamentul Quantic, Str 11 Iunie, Bloc nr 35, etaj 1, ap 3, interfon 103 (în zona club Fabrica). 
Contact: 0723 23 94 23

# Intrare liberă.

GraffitiA face parte dintr-un proiect mai amplu al Asociației Quantic:

Urban Collectors – platformă interactivă de graffiti & street art care vizează: facilitarea unui spațiu de dialog
deschis între street art și comunitate; crearea de oportunități pentru artiști urbani și creșterea vizibilității
acestora; organizarea de workshopuri, festivaluri cu și despre street art, producția de cărți, publicații
periodice, documentare audio-video și cercetări despre mișcarea de street art & graffiti.

https://www.urbancollectors.ro

Proiectul GraffitiA este un proiect feminist de street art & graffiti, coordonat de Asociația Quantic în perioada
iulie 2015 – aprilie 2016 și finanţat din granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

   https://www.facebook.com/graffitiaproject

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.721930671272716.1073741828.721798721285911&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.721930671272716.1073741828.721798721285911&type=3
https://www.facebook.com/graffitiaproject
https://www.urbancollectors.ro/
https://www.facebook.com/urbancollectors
http://www.urbancollectors.ro/graffitia

