
Pokoje 2022

Architektura, volné um!ní a design pod jednou st"echou – to je v#stava mladého um!ní Pokoje.  
V roce 2022 prob!hne ji$ jedenáct# ro%ník p"ehlídky, která pravideln! p"edstavuje tvorbu studen-
t& a studentek vysok#ch um!leck#ch 'kol v netradi%ních prostorách opu't!n#ch pra$sk#ch budov  
a palác&. Svou práci na p"ehlídku m&$ete p"ihlásit  do 21. "íjna 2022. P"ehlídka Pokoje 2022 se tento 

rok uskute%ní v termínu 11. - 20. listopadu 2022. 
 

Termín konání: 11. – 20. 11. 2022
Termín uzáv!rky p"ihlá'ek: 21. 10. 2022

Téma: OKRAJE / EDGES

Jako téma leto'ní p"ehlídky jsme zvolili OKRAJE / EDGES. Spole%né téma slou$í jako jednotící rámec 
p"ehlídky a po%áte%ní inspirace pro prom#'lení  va'ich instalací - zp&sob, jak#m se k n!mu vztáhnete, 
je ale zcela na vás. Leto'ní novinkou je i navázání spolupráce s trojicí zahrani%ních 'kol, její$ stu-
denti a studentky se p"ehlídky zú%astní. Vystavující tak budou mít p"íle$itost se seznámit s tím, jak 
probíhá v#uka v zahrani%í a stejn! tak získat nové kontakty a p"átelství. Své p"ihlá'ky v%etn! v'ech 
povinn#ch p"íloh (textov# popis projektu a návrh v#stavní realizace) m&$ete zasílat a$ do 21. "íjna 

2022 skrze formulá", kter# naleznete na prehlidkapokoje.cz.
 

Podmínky open callu 2022:
 
1.

P"ihlásit se mohou pouze celé ateliéry, %i kolektivy reprezentující své ateliéry s v!domím sv#ch  
vedoucích a spolu$ák& - p"ihlá'ení jednotlivc& není mo$né, spolupráce nap"í% ateliéry ano. 

2.
Vystavující ateliéry budou vybrány na základ! p"edlo$en#ch projekt&.

3.
Projekty musí reflektovat téma OKRAJE / EDGES.

4.
V'echny zásahy do prostor musí b#t vratné a p"ihla'ující se zavazují,  $e uvedou sv&j pokoj 

po skon%ení v#stavy do p&vodního stavu.
 

Informace:
 

(rojice pokoj& vybran#ch odbornou porotou a vít!zové divácké ceny získají ka$d# finan%ní ocen!ní 
ve v#'i 10 000 K%. 

Vyhlá'ení vybran#ch projekt& se uskute%ní nejpozd!ji 25. 10. 2022. 
Instalace za%íná 5. 11. 2022. 

Jednotlivé instalace nejsou hlídané, nedoporu%ujeme proto vyu$ívat p"edm!ty neúm!rné finan%ní 
nebo osobní hodnoty.

 
Aktuální informace o novinkách sledujte na facebookové stránce Pokoje a na stránkách 

prehlidkapokoje.cz. 


