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17. ROČNÍK VÝSTAVY CESTA ZA DUHOU
10. června 2019
Vážení kolegové a přátelé,
Nezisková organizace Revenium s Hankou Potměšilovou v čele je hrdým pořadatelem již 17. ročníku
výstavy Cesta za duhou. Letošní téma „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ přímo vybízí ke
hraní se slovy, k vyslovení toho, co zůstává mezi řádky nebo k poctě těm, které mluvené a psané
slovo už živí. Vyzdvihuje také důležitost komunikace a vzájemnosti.
Sebevyjádření je samozřejmě důležité i pro všechny, kteří trpí roztroušenou sklerózou a kteří často
musejí hledat vlastní cesty v těch už rádoby vyšlapaných. Malé i velké boje, výhry i radosti stojí za to
zaznamenat a předávat je dál, protože není za co se stydět a není proč zůstávat stranou a sám.
Rádi bychom tedy touto cestou oslovili všechny autorky a autory, ať umělecky ztvární, co pro ně téma
„PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ znamená. Jestli zvolí fotografii, grafiku, báseň či něco jiného,
je zcela na nich. Důležité je jen držet se několika pokynů uvedených na konci tohoto dopisu.
Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme mít nejpozději 4.9. 2019.
Doručit je můžete dvěma způsoby, poštou nebo osobně.
Poštou na adresu: Revenium, z.s. , Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00
Osobně na: RS Centrum, Karlovo náměstí 32, Praha 2, Fakultní poliklinika VFN. Zde díla předávejte
paní Janě Michalcové, a to ve všední dny od 8:30 do 15 hod.
Nezapomeňte prosím k dílům uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také krátký
popisek (v rozsahu max 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu výstavy.
Výstava Cesta za duhou s tématem „PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ“ se bude konat
ve dnech 16. 11. – 30. 11. 2019 před vydavatelstvím Economia (Pernerova 673/47, Praha 8).
Datum vernisáže je 19.11. od 16:30 do 18:30.
Vyhrazujeme si právo provést výběr autorských děl.
Vystavená díla vrátíme autorům poštou během prosince 2019.
Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit.
Tereza Nagyová,
kurátorka výstavy Cesta za duhou a projektová manažerka Revenia
www.cestazaduhou.cz
email: cesta.za.duhou@gmail.com
tel: 775 633 730

Pokyny pro autory:
– Letošní téma výstavy je PÍSMENO A VŠE, CO S NÍM SOUVISÍ.
Téma je spojeno se sebevyjádřením, s hraním se slovy a s odhalováním toho, co bývá skryto mezi
řádky. Jde o poctu všem, kteří mají co říct, kteří ví, co mluví, co píší a proč to dělají právě tak. Téma
rovněž vyzdvihuje nezbytnost komunikace, a je tím velmi rozmanité a široké. Proto prosím k dílům
přidávejte jejich příběh, který budeme moct zveřejnit.
– Nezapomeňte prosím spolu s výtvarnými pracemi zaslat i text do katalogu. Pokud ho neobdržíme
do 4. 9., budeme předpokládat, že o text v katalogu nemáte zájem.
– Všechny práce prosím důkladně označte svým titulem, jménem, zpáteční adresou, e-mailem
a Vaším telefonem.
– Ke všem dílům, prosím, napište jejich název, rozměr a rok vzniku.
– Plošné práce by neměly přesahovat formát: na šířku 70cm a na výšku 100cm. Pokud byste měl/a
zájem vystavit větší práce, prosím kontaktujte nás, abychom se mohli individuálně dohodnout. Rádi
Vám vyjdeme vstříc.
– Plastiky a další trojrozměrné předměty letos vystavovat nebudeme z důvodu omezení prostoru.
Rádi je vystavíme formou fotodokumentace, kterou zařídíme.
– Veškeré práce prosím posílejte bez paspart.
– Letošní výstavní prostory jsou veřejně přístupné, organizátoři tudíž nemohou zajistit stoprocentní
zabezpečení děl před poničením cizími osobami (Atrium Fora Karlín).

