Soutěž o šperk Musea skla Portheimka MEDA100
Deadline pro vizualizaci či fotodokumentaci: 16.6.2019
Slavnostní vyhlášení vítězných šperků, jen jména autorů: 28.6.2019 (na webu/FB k příležitosti 1. výročí otevření
Musea skla Portheimka), u této příležitosti bude probíhat ve čtvrtek 27.6. v Musea skla Portheimka otevřený tvůrčí
ateliér pro děti i dospělé.
Slavnostní zahájení prodeje šperků: 8.9.2019 na oslavu stých narozenin paní Medy Mládkové (slavnostní zahájení
prodeje šperků bude doplněno akcemi pro veřejnost: prohlídkami a workshopy – výroba šperků, korálkování apod.)
Víkendová výstava návrhů šperků: říjen/listopad
Zadání soutěže:
Hledá se šperk pro Museum skla Portheimka – MEDA 100
/náušnice, náhrdelník, náramek, brož, manžetové knoflíčky, spona do kravaty...kreativitě se meze nekladou/














Pro koho je soutěž určena a jaké jsou podmínky:
Pro všechny umělce, kteří tvoří se sklem (cílíme na studenty i na již známé umělce)
Sklo jako vůdčí materiál šperku
Odevzdání dokumentace do 16. 6. 2019 (alespoň 3 vizualizace / fotografie)
Zajištění realizace šperku (vlastní výroba či zajištění realizace u subdodavatele) do 25.8. 2019 (garance
realizovatelnosti)
Cena max. do 1500 Kč / kus
8.9.2019 slavnostně zahájen prodej v pokladně Musea skla Portheimka
Přihlášením do soutěže (zaslání emailu na programy@museumportheimka.cz ) získáte vstupné zdarma do Musea
skla Portheimka, doporučujeme naše museum navštívit pro inspiraci
Ocenění:
Zakázka 10 Ks šperku, prodej v pokladně Museau skla Portheimka (odkoupení od autora)
Zakázka 5 Ks šperku, prodej v pokladně Museau skla Portheimka (odkoupení od autora)
Zakázka 3 Ks šperku, prodej v pokladně Museau skla Portheimka (odkoupení od autora)
4 dalším autorům bude poskytnut prostor pro prodej v pokladně Musea skla Portheimka (do komisního prodeje –
soutěžních šperků nebo výběr z jejich portfolia)
Prezentace 7 nejlepších šperků na krátkodobé výstavě Šperk pro Museum skla Portheimka MEDA 100, která bude
pro veřejnost zdarma (říjen/listopad 2019)
Porota:
Nastassia Aleinikava (Grand designérka roku 2017, šperkařka)
Eva Eisler (vedoucí ateliéru K.O.V. UMPRUM)
Pavel Kopřiva (ředitel SUPŠS Kamenický Šenov)
Helena Musilová (hlavní kurátorka Musea Kampa)
Rony Plesl (vedoucí ateliéru skla UMPRUM)
Jan Smetana (ředitel Musea Kampa)
Kontakt a bližší info: Mariana Dočekalová, programy@museumportheimka.cz, 734315351

