(S)NOVÉ MĚSTO
Studentská soutěž je doprovodnou akcí Týdne výtvarné kultury, který pořádá
Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně. Tématem letošního ročníku soutěže je veřejný prostor, jeho aktivní využívání a možnost seberealizace, kterou nám nabízí.
Potkáváš cestou do školy zajímavé tajemné místo? Pomyslný ostrov klidu stranou
ruchu města. Místo, které je známé jen tobě a tvým kamarádům. Nejsi náhodou
ten šťastný odvážlivec, který si takový ostrov zabydlel? Je to kout města, který se
od okolí liší svou atmosférou a nabízí vlastní imaginární svět.

Zadání soutěže:
•

Pracujte samostatně nebo v malých skupinkách (max. 6 lidí).

•

Objevte ve svém okolí zajímavý městský kout. Místo, které není využívané,
ale má svoji osobitou atmosféru.

•

Zachyťte podobu a atmosféru tohoto místa na fotografii.

•

Pokuste se vybrané místo na chvíli „zabydlet“, upozornit na něj, proměnit ho,
umocnit jeho jedinečnost pomocí dočasného výtvarného zásahu či výtvarné
akce. Navažte s místem dialog. Ozvláštněte ho malbou, objektem, instalací,
pomocí nových médií nebo zde třeba uspořádejte setkání či rituál. Inspirujte
se street artem, land artem, akčními umělci… Zkuste třeba guerilla gardening
nebo guerilla knitting. Vytvořte (s)nové místo!

•

Zdokumentujte tuto proměnu fotografií.

Soutěžní kategorie:
•

Studenti středních škol a gymnázií

•

Žáci 2. stupně základních škol

Uzávěrka soutěže: 2. března 2014
Soutěžní snímky posílejte na e-mail: soutez@tvk-brno.cz
Vyhlášení soutěže a vernisáž výstavy soutěžních snímků proběhnou současně se
slavnostním zahájením Týdne výtvarné kultury 10. března 2014. Bližší informace
pošleme účastníkům e-mailem.
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Forma odevzdávaných prací a její technické parametry:
•

Minimálně 2 fotografie v digitální podobě (1 zachycující původní podobu
místa, 1 zachycující výtvarnou proměnu místa).

•

Minimální velikost digitálního snímku je 2800 x 1800 px. Nejmenší možné
rozlišení použitého fotoaparátu je 3 Mpx. Je možné použít také fotoaparát
na mobilním telefonu, splňuje-li požadavky na rozlišení. Fotografie posílejte
ve formátu .tiff nebo .jpeg (v nejvyšší kvalitě).

•

Připojte také soubor s případným krátkým komentářem popisujícím
realizovanou aktivitu (.doc, .docx, .pdf ).

Doporučená minimální časová dotace a harmonogram:
•

Realizace je možná jak v rámci školní výuky, tak samostatně, podpořená
inspirací a konzultacemi s pedagogem či praktikujícím studentem PdF MU.

•

Doporučujeme realizaci rozdělit do dvou setkání:
1. Výběr místa, fotodokumentace původního stavu, společné vymýšlení
podoby výtvarného zásahu, následné zajištění potřebného materiálu.
2. Realizace výtvarné proměny místa, fotodokumentace této proměny.

Nabídka podpory
•

Pro zájemce, kteří se chtějí soutěže zúčastnit, nabízíme možnost ideové
a technické podpory ze strany studentů Katedry výtvarné výchovy PdF MU.
Po předchozí domluvě k vám do školy přijede náš student a pomůže vám
s realizací a dokumentací vašeho projektu!

Cena pro vítěze:
Autoři nejnápaditější proměny místa se vydají na ZAHRANIČNÍ ZÁJEZD
za UMĚNÍM a získají KNIHY z nakladatelství HOST.
Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s veškerými dotazy.
Přejeme Vám příjemné nastávající dny.

Koordinátor
Katedra výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty MU

Mgr. Susan Maly

Spolupořadatelé
Dům umění města Brna
Moravská galerie v Brně
Muzeum města Brna
Ars Publica

tel: 776 361 829
e-mail: info@tvk-brno.cz

Odkazy
http://www.tvk-brno.cz/

Za organizační tým

Inspirační zdroje
JAN KALÁB (*1978), CZ
Streetartový umělec vystupující také pod pseudonymem
Point. Barevně zvýraznil slepenec asfaltových záplat na chodníku a povýšil jej tak na novodobou
městskou mozaiku. Dlažební kostky proměnil v kostky na hraní.
Svým prostorovým objektem
„zabydlel“ telefonní budku.

CLAES OLDENBURG (*1929), USA,
CÉSAR (1921 - 1998), FR
Tito umělci si pohrávají s měřítkem zobrazovaných věcí vůči
jejich okolí. Ze všedních věcí vytvářejí monumenty stojící za pozornost.

TOMÁŠ MORAVEC (*1985), CZ
Svými díly obývá a reflektuje
veřejný prostor. Tvarovaný proud
světla z Meotaru vytváří iluzi,
která si dočasně podmaňuje
a mění skutečnost. Světlo je
stejně mocné i nehmatatelné
jako naše představy.

CHRISTO (*1935), BG
JEANNE-CLAUDE (1935 - 2009), FR
Manželský umělecký pár stojí za
mnohými výtvarnými realizacemi
ve veřejném prostoru. Zahalením
denně míjených budov docílili jejich proměny v tajemné objekty
obřích rozměrů. Zasahují jak do
volné, tak do městské krajiny.

KRZYSZTOFWODICZKO (*1943), PL
Používá videoprojekci ke kritickým sociálním komentářům.
Statickou minulost v podobě pomníků, veřejných míst
či soch významných osobností aktualizuje projekcí záběrů
z námi žité současnosti. Výsledná kombinace je tím, co přináší
naléhavé sdělení a promlouvá
k nám promlouvá.

