Soutěž na vytvoření dočasného uměleckého díla
z hlavní budovy AVU či jejího blízkého okolí
I. Název soutěže:
Vytvoření dočasného uměleckého díla z hlavní budovy AVU či jejího blízkého okolí
II. Pořadatel soutěže:
Pořadatelem soutěže je Akademie výtvarných umění v Praze, IČO: 604 61 446, se sídlem
U Akademie 172/4, 170 00 Praha 7 (dále jen AVU) a městská část Praha 7, IČO: 000 63 754,
se sídlem nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 (dále jen MČ).
III. Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování ideového výtvarného návrhu na vytvoření dočasného uměleckého díla
z hlavní budovy Akademie či jejího blízkého okolí (fasády, interiér, plot, zahradních prostor před
a za budovou), které bude instalováno od září do prosince 2019.
IV. Záměr soutěže
Záměrem soutěže je vytvořit umělecké dílo k oslavám 220 let AVU, které dočasně změní výraz hlavní
budovy AVU a bude tak středobodem událostí výročí Akademie.
V. Harmonogram soutěže
Vyhlášení soutěže
Uzávěrka odevzdání soutěžních návrhů
Vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
Realizace a instalace díla
Slavnostní odhalení

01.03.2019
30.04.2019
15.05.2019
do 06.09.2019
10.09.2019

VI. Oprávnění účastníci soutěže
a. studenti AVU bez rozdílu ateliéru a ročníku studia
b. absolventi AVU do 5 let od absolutoria ke dni podání soutěžního návrhu
 soutěž je vypsána pro jednotlivce i studentské/umělecké skupiny
VII. Závazné podmínky soutěže






soutěžící může předložit neomezený počet soutěžních návrhů
náklady spojené s realizací díla dle soutěžního návrhu nesmí překročit 90 000 Kč vč. DPH
pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nerealizovat vítězný soutěžní návrh
pořadatel soutěže (AVU) ověří oprávněnost účastníka soutěže
pořadatel soutěže bude v případě realizace vítězného návrhu hradit náklady s ním spojené
dle předložené kalkulace v rámci soutěže, maximálně však 90 000 Kč vč. DPH
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VIII. Obsah soutěžního návrhu
 soutěžní návrh musí obsahovat textovou, grafickou část a vizualizaci v prostoru
 průvodní zpráva o formátu A4 bude obsahovat zdůvodnění ideového záměru díla, volbu materiálu,
stručný technický a konstrukční popis a přibližnou kalkulaci realizace včetně uvedení zvoleného
materiálu. Kalkulaci tvoří náklady na vytvoření, instalaci a deinstalaci díla.
 grafická část návrhu bude zpracovaná na formátu A3 a bude obsahovat samotný návrh díla, situovaný
v měřítku do vybraného prostoru
IX. Technické požadavky řešení díla dle soutěžního návrhu





realizovatelné
odstranitelné a neinvazivní
viditelné alespoň z vozovky v okolí budovy
trvanlivé alespoň 4 měsíce

X. Podání soutěžních návrhů
Soutěžní návrhy lze podat:
 elektronicky na e-mail: blanka.cermakova@avu.cz
 nebo osobně v listinné podobě na Oddělení komunikace s veřejností, Blanka Čermáková, DiS.,
hlavní budova AVU, kancelář č. 42, tel. č.: 220 408 224 / 739 517 758.
XI. Hodnotící kritéria
 estetická hodnota, originalita, vyznění v prostoru, technická a časová realizovatelnost

XII. Porota






doc. MgA. Tomáš Vaněk, rektor AVU
MgA. Hana Třeštíková, místostarostka MČ Praha 7
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D., prorektor pro umění, vědu a rozvoj
doc. Mgr. art Dušan Zahoranský, prorektor pro studijní záležitosti
Boris Ondreička, umělec a kurátor

XIII. Ceny pro vítěze
1. místo: 5 000 Kč
2. místo: 3 000 Kč
3. místo: 2 000 Kč
XIV. Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a používat
pro vlastní prezentaci. Autoři těchto návrhů udělují pořadateli souhlas užít jejich autorská díla
pro prezentační a realizační účely pořadatele. Autor vítězného soutěžního návrhu bude mít možnost
realizovat své dílo a bude mít právo toto dílo viditelně označit autorskou značkou či podpisem.
Užití autorského díla pro jiné účely,
je vázáno na výslovné svolení autora.

než

byly

2

uvedeny
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soutěžních

podmínkách,

