
Stowarzyszenie OPAK (www.opak.org.pl) oraz KULTURALNE OPOLE (www.kulturalne.opole.pl) przedstawiają projekt 
KULTURA W FORMACIE A2. Powstał on z myślą o ułatwieniu Wam korzystania z atrakcji naszego miasta. Plakat - kalendarz to Twój 
przewodnik po świecie najciekawszych wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych akcji społecznych Opola. Masz wolny wieczór?  
Nie wiesz, gdzie się podziać? Jeden rzut oka na A2 i już wiesz! W kulturalny sposób możesz spędzić czas. Sporo wydarzeń twor-
zonych jest praktycznie z dnia na dzień. Żeby być zawsze na bieżąco skorzystaj ze specjalnego fotokodu QR (instrukcja obsługi poniżej).  
Dzięki niemu używając swojego telefonu przeniesiesz się na stronę www.kulturalne.opole.pl, gdzie znajdziesz najbardziej aktualne  
informacje. Z drugiej strony plakatu znajduje się grafika stworzona przez artystów z Regionu. Chcemy w ten sposób pokazać Wam  
 ich twórczość i promować ją. 
Organizujesz wystawę, koncert, pokaz filmowy, performance, spotkanie autorskie, debatę etc.? Chcesz aby dowiedziało się o tym jak najwięcej 
osób? Prześlij nam informacje do (20-tego każdego miesiąca) na adres kulturawformaciea2@gmail.com. 
Rozglądaj się uważnie! KULTURA W FORMACIE A2 jest dostępna w wyselekcjonowanych lokalach, galeriach i siedzibach instytucji kulturalnych, a 
także podczas ciekawych wydarzeń kulturalnych.

 POLUB KULTURĘ W FORMACIE A2: 
 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w wersji drukowanej naszego wydawnictwa musimy dokonywać selekcji wydarzeń, 
 ale WSZYSTKIE znajdziecie CODZIENNIE na naszym profilu: www.facebook.com/kulturawformaciea2 POLUB NAS JUŻ DZIŚ!!! 
  Wersja elektroniczna plakatu do pobrania ze strony: www.opak.org.pl
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 OBSŁUGA KODU QR:
1.  Zainstaluj w swoim telefonie komórkowym czytnik kodu QR
 (np. www.odkoduj.com, http://qrcode.com.pl).
2.  Nakieruj obiektyw aparatu w swoim telefonie komórkowym w stronę kodu.
3.  Czytnik kodu odkoduje zawartą informację i przeniesie Cię na stronę www.kulturalne.opole.pl.
4.  Uruchom stronę w przeglądarce internetowej i korzystaj do woli :).

GRUDZIEŃ 2013 

Anna Cieśla. Urodzona w 1980 roku. Absolwentka Instytutu Sztuki (Uniwersytet Opolski). Dyplom z grafiki (aneks z rysunku) obroniła w 2004 roku. Tuż po studiach los związał ją z Galerią Sztuki Współczesnej w Opolu – jak dotąd nierozerwalnie. Koordynowała 
wiele wystaw, w tym zagranicznych (projekty: Sztuka bez granic, Korespondencja, opolska edycja World Press Photo etc.), w kilku z nich sama wzięła udział. Jej pozycja zawodowa ewoluowała ze specjalisty ds. programowych w stronę etatowego projektanta 
graficznego i to właśnie ta część pracy zawodowej sprawia jej największą przyjemność. Wiele publikacji wydanych przez Galerię Sztuki Współczesnej wyszło spod jej ręki. Ponad 2 lata temu opuściła rodzinne Opole i zamieszkała w Krakowie. Nadal związana jest  
z Galerią, ale projektuje także, jako wolny strzelec. W swojej sztuce, zarówno w projektach, jak i w pracach artystycznych, hołduje minimalizmowi. Kolor, linearność, płaszczyzna, warstwy, typografia to elementy, które lubi łączyć. http://www.annaciesla.pl/
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Też tworzysz i chciałbyś, aby Twoja praca znalazła się w kolejnym numerze? Prześlij nam swój projekt na adres: kulturawformaciea2@gmail.com Zgłoszenia przyjmujemy do 20/12. Spośród nadesłanych prac wybierzemy tę, która 
pojawi się w następnym numerze.




