Mezinárodní festival divadelních škol

SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 pořádá

SOUTĚŽ

PÁTERNOSTER

1. Pravidla soutěže
1.1. Co je to Soutěž PÁTERNOSTER?
Výtvarná soutěž nabízející studentům možnost navržení
designu kabinek výtahu páternoster v budově
Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (Technická 2, Brno).

•

Pořadatelem soutěže, jako své doprovodné akce, je
Mezinárodní festival divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012, který organizují studenti
Divadelní fakulty JAMU pod supervizí pedagogů.

•

Soutěž je určena pro studenty či skupiny studentů, sestávající
maximálně z 5 členů, ve věku od 14 do 26 let.

•

Soutěžící mají možnost zapojit se do přípravné fáze,
tj. navrhování designu kabinky, i do realizační fáze,
tedy úpravy samotné.

•

V soutěži jde zejména o zajímavé, originální nápady,
ale také o pečlivost vypracování návrhu pro jeho snadné
použití při realizaci.

1.2. Co je možné vyhrát
•

Výhrou je samotná realizace navrženého designu kabinky.
Počet realizací se odvíjí od počtu a kvality zaslaných návrhů
(1 až 7 soutěžících/soutěžních týmů), přičemž výherci se
mohou zapojit do samotné tvůrčí činnosti.

•

Tvůrce/tvůrci nejlepšího návrhu získá/získají jinak těžce
dostupné lístky na vybraná divadelní představení v rámci
Mezinárodního festivalu divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 (počet vstupenek se bude
pohybovat vzhledem k počtu členů týmu, minimálně dvě).

•

Tvůrce/tvůrci druhého nejlepšího návrhu dostane/dostanou
vstupenky na Meeting Point Party v rámci offprogramu
Mezinárodního festivalu divadelních škol
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2012 (počet vstupenek se bude
pohybovat vzhledem k počtu členů týmu, minimálně dvě).
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•

1.3. Jak má vypadat návrh
•

Tématem, které by se mělo stát inspirací pro všechny návrhy, je motiv setkání ve výtahu. Tento
motiv je nejen zamyšlením nad kabinkou výtahu jako společenským místem, ale vychází
i z poslání mateřského festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

•

Základní požadavky jsou nenarušit technický stav kabinky (tj. zákaz vytváření jakýchkoliv otvorů
nebo prostupů do stěn kabin, omezení nebo vyřazení funkce bezpečnostních prvků výtahu,
zakrývání bezpečnostních výstrah na výtahu, vytváření výstupků a výčnělků, o které by mohly být
zachyceny části těla, oděvů nebo by mohly způsobit poranění, uklouznutí nebo zakopnutí osob,
zákaz demontáže jakýchkoliv částí výtahu nebo kabin), neomezit možnost přepravy dvou osob,
nepřekročit max. hmotnost dekorace 15kg na jednu kabinu a umístit do instalace název
festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.

•

Pro tvorbu návrhů použijte přiložený technický výkres páternosteru.

•

Formát návrhů: komprimovaný soubor pod vlastním jménem zástupce týmu obsahující soubory
*.pdf/*.jpg s nákresem kabinky ve všech pohledech potřebných k realizaci (celek, detailní
rozkreslení jednotlivých stěn, strop...) a textový soubor *.doc se jmény a kontakty
na soutěžící, komentářem k návrhu a případně popisem technických detailů návrhu.

•

Návrhy by měly být jednoduché a finančně nenáročné na realizaci.

1.4. Kdy a kam poslat svůj návrh, souhlas se zveřejněním
•

Své návrhy odesílejte ve výše popsaném formátu do 12. 2. 2012 na adresu soutez@encounter.cz.

•

Zasláním práce souhlasíte s jejím zveřejněním na webových stránkách www.encounter.cz
po uzávěrce odesílání prací.

1.5. Jak se bude hodnotit
•

Realizaci kabinky vyhraje v závislosti na kvalitě návrhů 1 až 7 soutěžních týmů.

•

Hodnotící kritéria: originalita, jednoduchost provedení, inovativnost a kreativní přístup.

•

Hodnocení soutěžních návrhů bude probíhat od 15. 2. 2012 do 20. 2. 2012.

•

Hodnocení provede porota složená z odborníků brněnské výtvarné sféry, jejichž jména budou
zveřejněna do konce ledna 2012.

1.6. Kdy a jak se dozvím výsledky?
•

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 21. 2. 2012 na www.encounter/soutez.cz.

1.7. Můžu se zapojit do realizace svého návrhu?
•

Všichni výherci budou mít možnost zúčastnit se realizační části vlastního návrhu úpravy kabinky.

•

Rozvržení práce proběhne v termínu 23. 2.–28. 2. 2012 a samotná realizace návrhu
28. 2.–14. 3. 2012.

•

Upřesnění termínu bude výhercům zasláno emailem.
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1.8. Slavnostní vyhlášení
•

Slavnostní zakončení soutěže proběhne 15. 3. 2012 na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně,
kdy budou oficiálně prezentovány vítězné instalace.

•

Zároveň bude tato vernisáž soutěžních kabinek zařazena do programu Týdne výtvarné kultury.

•

Novinky ohledně slavnostního vyhlášení budou průběžně doplňovány na internetových stránkách
a zasílány na email zájemcům.

2. Harmonogram
do 12. 2. 2012 | zasílání soutěžních návrhů
15. 2. 2012–20. 2. 2012 | vyhodnocování vítězů, zveřejnění soutěžních návrhů na webu
21. 2. 2012 | vyhlášení výsledků na stránkách www.encounter.cz
23. 2. 2012–14. 3. 2012 | realizace vítězných návrhů v prostorách FSI VUT v Brně
15. 3. 2012 | slavnostní zakončení soutěže
Změny časového plánu vyhrazeny. O změnách budou zájemci včas informováni.

3. DŮLEŽITÉ: Chci, aby mi byly posílány
novinky ohledně soutěže
•

Pokud Vás zajímají aktuální novinky ohledně soutěže, zašlete na email soutez@encounter.cz
prázdnou zprávu s předmětem NOVINKY.

•

V případě jakýchkoli podnětů či dotazů kontaktujte Kateřinu Puczokovou na emailu
soutez@encounter.cz nebo telefonním čísle +420 775 193 222.

4. Poděkování organizátorů patří:
•

Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně za ochotu při poskytnutí prostoru pro realizaci
a materiálu pro umělce, odborné komisi za zájem soutěž podpořit svými názory, studentům
Pedagogické fakulty MU za přislíbení pomoci při realizační části projektu, Lucii Ubrové za pomoc
při shánění odborné komise, Markétě Fiuráškové, Martinovi Jakubkovi a obsluze páternosteru
za nadšení při tvorbě propagačních materiálů.

5. Kontakt
Kateřina Puczoková, produkce
studentka divadelního manažerství JAMU

22. Mezinárodní festival divadelních škol

soutěžní email: soutez@encounter.cz
email sekce propagace: propagace@encounter.cz
osobní email: katerina.puczokova@difa.jamu.cz
telefon: +420 775 193 222

www.encounter.cz
http://www.facebook.com/events/284335514943227/
http://www.facebook.com/setkani/

→ 3/3

SETKÁNÍ/ENCOUNTER

