
Elementy OPENCALL pro fotografy a výtvarníky
Termín přihlášky: 15.12. 2021

Elementy duše
Síly mlčí a duše prožívá svůj klid. Jakmile se rovnováha naruší, přichází intenzivní stav bytí.
Jako když se voda spustí ve víru a s sebou stáhne dolů vše, co jí přijde do cesty, když se vítr
rozbouří a ohýbá i statné stoleté stromy. Oheň, který pohlcuje vše živé a zanechává jen popel.
Zem, která se otřásá a trhá pod nohami. I to může být podobenstvím stavu nemocné duše.
Chystanému projektu uměleckých aktivit, které by přiblížily svět, ve kterém i duše bolí, jsme dali
název Elementy.

Chceme vás motivovat i v této těžké, abyste tvořili! Rádi bychom Vás pozvali ke spolupráci
a vyhlašujeme Opencall na účast na výstavě Elementy, která bude reflektovat uměleckou tvorbu lidí, kteří
na základě vlastní zkušenosti se změnami duševního stavu anebo i pro vlastní tereapeutický přínos tvoří
v oblasti fotografie a výtvarného umění.

Máte k tomuto tématu co říct a vyjadřujete se rádi skrze umění?
Pak vám nabízíme možnost zůčastnit se projektu putovní výstavy, která proběhne ve spolupráci s
norskými partnery a účast bude honorovaná, s vybranými autory bude sepsána licenční smlouva. Zašlete
nám tedy svá díla v elektronické podobě, (v případě, že je nemáte v el. podobě, stačí referenční fotografie
z mobilu, na základě které bychom mohli rozhodnout, jestli vaše díla vybereme na výstavu). Snažíme se
tuto výzvu zpřístupnit co nejširšímu okruhu lidí s duševním onemocněním, a tak pokud máte někoho ve
svém okolí, o kom víte, že by se mohl zúčastnit, ale brání mu v tom komunikace přes internet, budme
rádi, pokud mu výzvu zprostředkujete a pomůžete mu.

CO UDĚLAT?
OBRAZ/FOTO
Vytvořit nebo vybrat z vašich děl -  fotografie, obrazy (max 10ks) na téma Elementy a duše
Zaslat fotografie, cyklus fotografií, obrazy v elektronické podobě na email: okocentrum2019@gmail.com
TEXT/ Pokud vám je bližší próza nebo poezie, môžete připojit i slovo psané nebo dokonce i BÁSEŇ
TERMÍN: 15.12. 2021

CO VÁS ČEKÁ?
Vybrané autory čeká honorář, reprodukce - tisk jejich prací na velkoformátový panel a účast na putovní
výstavě Elementy, která by měla probíhat od roku 2022 v ČR a na podzim v NORSKU.
(konkrétní datum bude upřesněno na základě pandemické situace).

TĚŠÍME SE NA VAŠE DÍLA A PŘEJEME VÁM VŚEM PEVNÉ ZDRAVÍ!

MgA. Daniela Kramerová
Kurátorka výstavy

Projekt vzniká pod záštitou neziskové společnosti Art Movement z.s.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci fondů EHP.
Zprostředkovatel programu – Ministerstvo financí ČR: www.fondyehp.cz
Národní kontaktní místo – www. norskefondy.cz

Fondy EHP a Norska: www.eeagrants.org
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