17. SALON ARCHITEKTŮ A INŽENÝRŮ 2014
Otevřená přehlídka myšlenek, architektonických návrhů, studií a realizací, výtvarných děl i fotografií se
vztahem k architektuře a stavitelství.

KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
Zúčastnit se může kdokoliv bez rozdílu věku nebo
dosaženého vzdělání.

VÝSTAVA
Vernisáž a hlavní výstava se budou konat v historických sklepeních Nostického paláce v Praze. Během
výstavy jsou plánována autorská setkání, přednášky, setkání s našimi hosty, zejména ze Slovenska, a v
rámci Smlouvy o radostné spolupráci s PEN KLUBEM
a ČKAIT večer autorského čtení.
Výstava je putovní po dobu jednoho roku a o pohybu výstavy budeme informovat na www.architekt.
cz, v Informačním servisu OA, v časopisu Architekt a
na facebooku.

TERMÍNY
15. 1. 2015 9-15hod
podání přihlášky, odevzdání panelu
29. 1. 2015
vernisáž 17. Salonu architektů a inženýrů
v Nostickém paláci v Praze
30. 1. – 1. 3. 2015
výstava v Nostickém paláci v Praze

JAK SE PŘIHLÁSIT
15. 1. 2015 mezi 9 a 15 hod je třeba doručit do
kanceláře Obce architektů Bělohorská 10, Praha 6
– Břevnov:
1.

vyplněnou přihlášku

2. výstavní panel (viz článek 5)
3. CD obsahující:
údaje o vystavené práci (název díla, jména
všech autorů, email, mobil, webovou stránku)
2 obrázky vystaveného díla ve formátu jpg v
rozlišení 300 DPI, velikost A5
4. zaplatit registrační poplatek (viz článek 7)

NÁLEŽITOSTI
VÝSTAVNÍHO PANELU
•

Práce se budou odevzdávat na pevném lehkém
panelu (KAPA deska tl. 5 mm) ve formátu
70 x 100 cm, orientovaném na výšku. Žádáme o
důsledné dodržení rozměrů !

•

Název díla a jméno autora nebo autorů,
kontakty na ateliér v pravém dolním rohu.

•

Obsah panelu není nijak omezen.

•

Počet panelů libovolný, jeden panel - jedna
přihláška.

Tisk a adjustaci panelu je možno zadat u:
Repro Fetterle
Náměstí Na Santince 2440/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
email: repro.fetterle@volny.cz
tel.: 233 330 651
finální cena za jeden panel je 650 Kč vč. DPH
cena zahrnuje: tisk, nalepení na KAPA desku,
dopravu panelu do Obce architektů
tiskový soubor 702 x 1002 mm ve formátu pdf v
křivkách s tenkým rámečkem po obvodu
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ODEVZDÁNÍ
TROJROZMĚRNÝCH DĚL

KONTAKTY

Sochařská díla musí být vhodná pro k vystavení
v galerijním prostoru ve sklepení Nostického paláce !

www.salonoa.cz

Termín odevzdání sochařských děl je nutné předem
dohodnout s paní Brunclíkovou.
Sochařská díla se budou instalovat 26. - 28. 1. 2015,
pro vjezd do Nosticova paláce je nutné nahlásit registrační značku vozidla.

WEB:

www.facebook.cz/salonoa
KOORDINÁTORKA VÝSTAVY :
Iva Brunclíková
tel.: 257 535 032, mobil: 724 033 070
email: iva@architekt.cz
GESTOR:

POPLATEK ZA REGISTRACI
člen Obce Architektů, ČKAIT, AIA
a Sdružení sochařů .......................................... 1 000 Kč
studenti............................................................... 200 Kč
ostatní..................................................................1 500 Kč
Poplatek je možno zaplatit v kanceláři Obce architektů osobně spolu s podáním přihlášky
nebo zaslat na účet Obce architektů a do předmětu
zprávy uvést název díla.

akad. arch. Petr Fuchs
akad. arch. Miloslav Čejka
PROPAGACE:
Jana Fischerová
mobil: 605 769 001,
email: fischerova.jana@gmail.com
Vojtěch Sigmund
mobil: 604 933 544,
email: vojtech.sigmund@centrum.cz

číslo účtu 1922253359 / 0800

Záštitu nad 17. Salonem architektů a inženýrů
převzal Mgr. Daniel Herman, ministr kultury

POŘADATEL

Pořadatelé mají právo publikovat vystavená díla v
katalogu Salon Obce architektů bezplatně při zachování autorských práv.

Obec architektů ve spolupráci s
Českou komorou autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě
AIA ČR - asociací interiérových architektů České
republiky
Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
Sdružením sochařů Čech, Moravy a Slezska a
s architekty ze Slovenska a Srbska
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