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19. ROČNÍK VÝSTAVY CESTA ZA DUHOU
5. listopadu 2020
Vážení kolegové a přátelé,
nezisková organizace Revenium, s Hankou Potměšilovou v čele, je hrdým pořadatelem již 19.
ročníku výstavy Cesta za duhou. Téma roku 2021 je „CO MĚ BAVÍ“ a přímo vybízí k tomu ukázat,
co všechno v nás je.
Vždycky jste malovali, ale k tomu si tajně modelujete? Kreslíte tužkou, ale zároveň navlékáte korálky
nebo vytváříte koláže? Výborně, sem s tím vším! Předveďte nám klidně několik svých věcí, ukažte, jak
jste kdysi tvořili a jak pracujete teď, odhalte nám, co všechno vás těší. Nic není špatně nebo málo.
Radost má tolik uměleckých podob – sochy, koláže, obrazy, fotky, rukodělné výrobky, psané texty...
Klidně jen jeden originální styl, s nímž jste s námi už tolik let.
Nemusíte se ničím omezovat (stylem, formou), důležité je držet se jen několika pokynů uvedených na
konci tohoto dopisu a nenechávat nápady a posílání děl na poslední chvíli.
Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme obdržet nejpozději 4. 7. 2021.
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 8.00 do 15.00 hodin.
Nezapomeňte prosím u jednotlivých děl uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také
krátký popisek (v rozsahu maximálně 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu
výstavy.
Výstava Cesta za duhou s tématem „CO MĚ BAVÍ“ se bude konat v říjnu v Galerii Skleňák
(náměstí Svobody 1, Praha 6-Bubeneč, 160 00).
Datum vernisáže bude upřesněno.
Vyhrazujeme si právo provést výběr autorských děl.
Vystavená díla vrátíme autorům poštou v prosinci 2021.
Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte se na mě kdykoliv obrátit.
Tereza Nagyová,
kurátorka výstavy Cesta za duhou a projektová manažerka Revenia
www.cestazaduhou.cz
e-mail: cesta.za.duhou@gmail.com
tel: 775 633 730

Pokyny pro autory:
– Letošní téma výstavy je CO MĚ BAVÍ.
Téma je spojeno s tvorbou jako takovou, se sebevyjádřením a vším, u čeho odpočíváme nebo čím si
tříbíme myšlenky. Se vším, co dělá radost možná jen nám, ale většinou i ostatním. I letos je téma
velice široké, proto prosím k dílům přidávejte jejich příběh, který budeme moct zveřejnit. Literární
práce prosíme v maximální délce 1,5 normostrany. Fotografie přiložte k textu zvlášť.

– Nezapomeňte prosím spolu s výtvarnými pracemi zaslat i text do katalogu. Pokud ho neobdržíme
do 4. 7., budeme předpokládat, že o text v katalogu nemáte zájem.
– Všechny práce prosím důkladně označte svým titulem, jménem, zpáteční adresou, e-mailem a
telefonním číslem. Ke všem dílům, prosím, napište jejich název, rozměr a rok vzniku.
– Forma projevu se neomezuje, máme k dispozici celý prostor galerie. Není tedy problém po dohodě
vystavit trojrozměrné objekty či sochy. Vámi vybraná díla a jejich transport prosím konzultujte dopředu
s kurátorkou výstavy. Malby a další díla je možné vystavit v originálním rámu.
– Výstavní prostory jsou veřejně přístupné, organizátoři tudíž nemohou zajistit stoprocentní
zabezpečení děl před poničením cizími osobami.

