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Mezinárodní grafická soutěž Akademie začínajících umělců 
 
VYPSÁNÍ SOUTĚŽE 
 
Realizací „Šengenské dohody“ byly v prosinci 2007 zrušeny kontroly na hranicích s Polskem 
a Českou republikou. Současně to znamená nové možnosti pro projekt Anlass und Chance 
zugleich/Příležitost a šance současně. Grafická soutěž, která byla poprvé vypsána v roce 2007, 
přesáhla v Trojzemí hranice a nabyla mezinárodní charakter. Dochází k zintenzívnění 
kontaktů mezi vysokými školami tohoto regionu a podpoře kontaktů mladých umělců a 
studentů v Euroregionu Nisa i mimo jeho rámec. Zájemci o letošní ročník grafické soutěže 
mohou zasílat práce, které se obsahově vztahují k následujícímu tématu: 
 
neue freiheit.grenzenlos/nová svoboda.bez hranic 
 
Zaslaná práce musí odpovídat vysokým uměleckým měřítkům a vykazovat obsahovou a 
formální uzavřenost. Akceptovány budou pouze grafické a fotografické techniky na papíře, 
látce, skle, kovu nebo na jiném potisknutelném materiálu, které umožňují vytvořit pomocí 
stejné techniky větší množství shodných exemplářů. Unikáty, které není možné vytvořit ve 
více exemplářích, nebudou do soutěže zařazeny. Do soutěže nesmějí být přihlášena díla, která 
byla již v minulosti vystavena nebo oceněna v jiných soutěžích a vznik díla nesmí předcházet 
rok 2008. Formát obrazu musí být zvolen tak, aby mohlo být dílo transportováno a mohlo být 
umístěno  na běžné výstavní tabuli, max. cca 60 x 80 cm (měřítko tabulí: 100 cm šířka x 200 
cm výška). Exponáty musí být vytištěny na materiálu, který lze vyvěsit (např. kovové desky) 
příp. je možné je zarámovat. Umístění do rámu zajistí organizátor soutěže. Zaslaná práce, 
která tato pravidla nesplní, nebude do soutěže principiálně přijata. 
 
Počet účastníků soutěže není limitován. Všechny práce budou vystaveny ve webové galerii. 
Nejdříve budou porotou vybrány práce, které budou prezentovány na putovní výstavě. 
Výstavní plocha zde je omezena, maximálně může být vystaveno 24 – 30 prací. 
Z vystavených děl budou porotou vybrána díla vítězná. Vítězové soutěže se zavazují 
přenechat vždy po jednom exempláři sponzorům cen a organizátorům (celkem tedy dva 
exempláře). Projekt bude zdokumentován v katalogu, příp. formou kalendáře - všichni 
účastníci obdrží po jednom exempláři. Díla budou pojištěna a pojistná hodnota bude smluvně 
stanovena. Díla, příp. další exempláře musí být prodejné, aby tak byla návštěvníkům výstav 
zajištěna možnost odkupu vystavených prací. 
 
 
CÍLOVÁ SKUPINA 
Studenti a absolventi (do pěti let po ukončení studia) německých, českých nebo polských 
vysokých škol těchto studijních oborů: 
 
 výtvarné umění 
 architektura 
 design 
 fotografie 
 umělecká výchova 
 a další podobné umělecké studijní obory 

 



 
Soutěž se rovněž výslovně týká i ostatních mladých umělců, kteří získali své dovednosti 
jiným způsobem.  
 
ČASOVÝ PLÁN 
Začátek projektu: 1. 6. 2009 
Uzávěrka: 25. 9. 2009 
 
(Předání děl osobně nebo poštou. Všichni účastníci soutěže se zavazují dát svá díla k dispozici 
pro výstavní účely na dobu max. jednoho roku). 
 
CENY 
 Organizátoři usilují o získání dalších cen pro soutěž financovaných sponzory. Předání 

cen soutěže začínajících umělců se koná u příležitosti otevření výstavy v Liberci. Cena 
publika bude předána u příležitosti finisage ve Zhořelci. 

 
 

1. Cena (Cena mladého umělce) 1 500,00 Euro 
2. Cena (cena mladého umělce) 1 000,00 Euro 
3. Cena publika 750,00 Euro 

 
VÝSTAVY 
Na podzim 2009 jsou plánovány výstavy v Žitavě (12. 10. – 6. 10. 09), v Liberci (9. 11. – 4. 
12. 2009) a Zhořelci (7. 12. 2009 – 12. 01. 10). Další výstavy jsou v plánu na jaře 2010 (např. 
Drážďany). 
 
WORKSHOP ZAČÍNAJÍCÍCH UMĚCŮ 
Účastníci soutěže se mohou účastnit uměleckého workshopu na Jizerce/Česká republika od 
21. 9. – 27. 9. 2009. Více informací na uvedené webové stránce. 
 
KONTAKT 
Kontaktní kancelář v Německu: 
Gründerakademie der Hochschule Zittau/Görlitz 
Karl- Heinz Reiche 
Theodor-Körner Allee 16 
02763 Zittau 
Tel.: 0049 3583 611413 
Mobil: 0049 177 249 6006 
kreiche@hs-zigr.de 
 
Kontaktní kancelář v České republice: 
Akademické koordinační středisko v ERN (ACC) 
PaedDr. Helena Neumannová, Ph. D. 
Sokolská 8 
461 17 Liberec 
Tel. 00420 485 352 318 
helena.neumannova@tul.cz 
 
webová stránka: www. gruender-lausitz.de 
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