Pokoje 2022

Architektura, volné umění a design pod jednou střechou – to je výstava mladého umění Pokoje.
V roce 2022 proběhne již jedenáctý ročník přehlídky, která pravidelně představuje tvorbu studentů a studentek vysokých uměleckých škol v netradičních prostorách opuštěných pražských budov
a paláců. Svou práci na přehlídku můžete přihlásit do 21. října 2022. Přehlídka Pokoje 2022 se tento
rok uskuteční v termínu 11. - 20. listopadu 2022.
Termín konání: 11. – 20. 11. 2022
Termín uzávěrky přihlášek: 21. 10. 2022
Téma: OKRAJE / EDGES
Jako téma letošní přehlídky jsme zvolili OKRAJE / EDGES. Společné téma slouží jako jednotící rámec
přehlídky a počáteční inspirace pro promýšlení vašich instalací - způsob, jakým se k němu vztáhnete,
je ale zcela na vás. Letošní novinkou je i navázání spolupráce s trojicí zahraničních škol, jejíž studenti a studentky se přehlídky zúčastní. Vystavující tak budou mít příležitost se seznámit s tím, jak
probíhá výuka v zahraničí a stejně tak získat nové kontakty a přátelství. Své přihlášky včetně všech
povinných příloh (textový popis projektu a návrh výstavní realizace) můžete zasílat až do 21. října
2022 skrze formulář, který naleznete na prehlidkapokoje.cz.
Podmínky open callu 2022:
1.
Přihlásit se mohou pouze celé ateliéry, či kolektivy reprezentující své ateliéry s vědomím svých
vedoucích a spolužáků - přihlášení jednotlivců není možné, spolupráce napříč ateliéry ano.
2.
Vystavující ateliéry budou vybrány na základě předložených projektů.
3.
Projekty musí reflektovat téma OKRAJE / EDGES.
4.
Všechny zásahy do prostor musí být vratné a přihlašující se zavazují, že uvedou svůj pokoj
po skončení výstavy do původního stavu.
Informace:
Trojice pokojů vybraných odbornou porotou a vítězové divácké ceny získají každý finanční ocenění
ve výši 10 000 Kč.
Vyhlášení vybraných projektů se uskuteční nejpozději 25. 10. 2022.
Instalace začíná 5. 11. 2022.
Jednotlivé instalace nejsou hlídané, nedoporučujeme proto využívat předměty neúměrné finanční
nebo osobní hodnoty.
Aktuální informace o novinkách sledujte na facebookové stránce Pokoje a na stránkách
prehlidkapokoje.cz.

