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CCNNAAPP  CCNNAAPP  
CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddeess  AArrttss  PPllaassttiiqquueess  ––  AAIIAAPP//UUNNEESSCCOOCCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddeess  AArrttss  PPllaassttiiqquueess  ––  AAIIAAPP//UUNNEESSCCOO

«« UUnn  aarrttiissttee  ppeeuutt  êêttrree  ssoolliittaaiirree  eett  ssoolliiddaaiirree,,  iill  ppeeuutt  ccoonndduuiirree  ssoonn
ttrraavvaaiill  ddaannss  llaa  ssoolliittuuddee  ddee  ll’’aatteelliieerr  eett  ppaarrttiicciippeerr,,  ddaannss  llaa  cciittéé,,
aauuxx  rreellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  eett  àà  llaa  vviiee  ddeess  aarrttss  ddee  ssoonn
tteemmppss »»  ((AAllbbeerrtt  CCAAMMUUSS))..

QQuuii  ssoommmmeess  nnoouuss  ??
CCrréééé  eenn  11995533,,  nnoottaammmmeenntt  ppaarr  PPaauull  DDeellvvaauuxx,,  AAnnttoo  CCaarrttee,,  PPooll
BBuurryy,,  RRooggeerr  SSoommvviillllee  eett  RReennéé  MMaaggrriittttee,,  llee  CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddeess
AArrttss  PPllaassttiiqquueess  eesstt  rreepprréésseennttéé  aauujjoouurrdd’’hhuuii  ppaarr  pplluussiieeuurrss  cceenn--
ttaaiinneess  ddee  mmeemmbbrreess..  

NNoottrree  rrôôllee  ::
RRééppoonnddrree  aauuxx  qquueessttiioonnss  eett  ccoonnsseeiilllleerr  lleess  aarrttiisstteess  ddaannss  lleeuurr  vviiee
pprrooffeessssiioonnnneellllee  ..  AAmméélliioorreerr  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  ll’’aarrttiissttee  ppllaassttiicciieenn  ..  

DDeevveenniirr  mmeemmbbrree  ??
PPoouurr  êêttrree  mmeemmbbrree  dduu  CCNNAAPP,,  iill  ffaauutt  êêttrree  uunn  aarrttiissttee  pprrooffeessssiioonn--
nneell..  UUnn  aarrttiissttee  ppeeuutt  êêttrree  qquuaalliiffiiéé  ddee  pprrooffeessssiioonnnneell  ss’’iill  ggaaggnnee  ssaa
vviiee  eenn  eexxeerrççaanntt  ssoonn  aarrtt  ,,  ss’’iill  eexxppoossee  ffrrééqquueemmmmeenntt  oouu  rréégguulliièèrree--
mmeenntt  sseess  œœuuvvrreess..

LLeess  aavvaannttaaggeess  ::
LL’’aaccccèèss  ggrraattuuiitt  oouu  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  ddrrooiitt  dd’’eennttrrééee  ddaannss  lleess
mmuussééeess  ggrrââccee  àà  llaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  ll’’AAIIAAPP//UUNNEESSCCOO..
LLeess  ccoonnssuullttaattiioonnss  jjuurriiddiiqquueess  eett  ccoommppttaabblleess  rreellaattiivveess  aauuxx
ssttaattuuttss  eett  aaccttiivviittééss  ddeess  aarrttiisstteess  mmeemmbbrreess..
LL’’iinnssccrriippttiioonn  ggrraattuuiittee  ssuurr  llee  ssiittee  wwwwww..aarrttiisstteessccoonntteemmppoorraaiinnss..bbee

NNooss  aaccttiioonnss  ::
DDeess  ssééaanncceess  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddeess  ccoonnfféérreenncceess--ddéébbaattss  ssuurr  lleess
pprrééooccccuuppaattiioonnss  ssppéécciiffiiqquueess  aauuxx  aarrttiisstteess..
UUnnee  vvoolloonnttéé  ddee  ss’’iinnssccrriirree  ddaannss  uunnee  aaccttiioonn  ddee  rreevvaalloorriissaattiioonn  dduu
sseecctteeuurr  ddeess  aarrttss  ppllaassttiiqquueess  eett  vviissuueellss,,  eenn  BBeellggiiqquuee  eett  àà  ttrraavveerrss
llee  mmoonnddee..

LLee  CCNNAAPP  ss’’eennggaaggee  àà ::
AAmméélliioorreerr  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  ll’’aarrttiissttee,,  eenn  vvuuee  dd’’uunnee  mmeeiilllleeuurree  ssoollii--
ddaarriittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  cciittooyyeennnnee..

DDaannss  llee  ffuuttuurr  ::
LL’’aacccceessssiibbiilliittéé  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  bbuurreeaauuxx  àà  LLiièèggee  eett  àà  BBrruuxxeelllleess  àà
ppaarrttiirr  ddee  sseepptteemmbbrree  22001100..
LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccoonnttrraattss  ttyyppeess  ((ccoonnttrraattss  dd’’eexxppoossiittiioonn  eett  ddee
vveennttee))..
LLaa  ppuubblliiccaattiioonn  dd’’uunn  GGuuiiddee  pprraattiiqquuee  àà  ll’’iinntteennttiioonn  ddeess  aarrttiisstteess..

CCoonnsseeiill  NNaattiioonnaall  ddeess  AArrttss  PPllaassttiiqquueess
((CCNNAAPP--AAIIAAPP//UUNNEESSCCOO
FFrraanncciiss  DDeessiiddeerriioo  ((PPrrééssiiddeenntt))
2299,,  RRuuee  RReennaarrddii    --    44000000  LLiièèggee    
TTééll  ::  0044  222277  3388  5500        GGSSMM  ::  00447777  3344  7700  2255
MMaaiill  ::  ffrraanncciiss..ddeessiiddeerriioo@@sskkyynneett..bbee          

SSiittee  IInntteerrnneett  ::  wwwwww..ccnnaapp..bbee

AAccccuueeiill  ddeess  mmeemmbbrreess  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss  ::
BBuurreeaauu  ddee  LLiièèggee  ::  99,,  QQuuaaii  ddee  MMaaeessttrriicchhtt      --      44000000  LLiièèggee        
TTééll  ::  0044  222233  2233  5500
BBuurreeaauu  ddee  BBrruuxxeelllleess  ::  6633,,  AAvveennuuee  ddeess  NNeerrvviieennss    --    11004400  BBrruuxxeelllleess

AAvveecc  llee  ssoouuttiieenn  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  ffrraannççaaiissee  ––  SSeerrvviiccee  ddeess  AArrttss  ppllaassttiiqquueess


