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> > > PAMÁTNÍK SVOBODY PŘED BUDOUVOU RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA (RFE/RL) < < <

Rádio Svobodná Evropa/Rádio svoboda (RFE/RL) oslovuje výtvarné umělce s požadavkem na 
nové sochařské dílo (Památník svobody), které bude umístěno před novým multimediálním 
sídlem stanice v Praze.
Celkový rozpočet na tento projekt činí 200 000 USD a termín na obdržení návrhu je 29. 
června 2007.
Plný text výzvy je k dispozici na webové adrese: 
http://www.rferl.org/about/jobs/Pamatnik_svobody.pdf

Výtah z propozic:
U výše uvedené budovy je v přední části pozemku navržen velký vodní prvek a Památník 
svobody v něm bude umístěn.
VELIKOST
Terén pod památníkem nesmí přesáhnout kruh o průměru přibližně 9 metrů,výška nesmí 
překročit 14 metrů.
KRITÉRIA DESIGNU
1. Reprezentace základních hodnot a poslání RFE/RL v podobě neokázalé 
plastiky/konstrukce vyjadřující vlastnosti jako svoboda, svoboda slova, otevřenost, 
pospolitost, srozumitelnost záměru, důstojnost, síla a dobrá vůle.
2. Stylové souznění s designem struktury a interiéru nové budovy, jež odráží současnou 
novou éru moderního multimediálního střediska, tj. ani přehnaně avantgardní nebo 
okázalo módní, ani přehnaně tradiční.
3. Esteticky příjemný a srozumitelný širokému spektru kultur a referenčních bodů.
4. Respektující místní identity, ale aspirující na globální vizi spojnice různých 
identit.
5. Uznává historii stanice RFE/RL, její význam a nadčasovost.
6. Respektuje prostředí tohoto konkrétního místa a jeho bouřlivou minulost.
7. Zviditelňuje a utváří smysl místa a zároveň mu dodává strukturu a charakter.
8. je vyroben z trvanlivých materiálů, které odolají přírodním živlům a působí 
stabilně.
ROZPOČET
Celkový rozpočet nepřesáhne se vším všudy 200 000 USD.
ZPŮSOBILOST
Tato nabídka je určena činným umělcům se zvláštním zřetelem na umělce z České 
republiky a USA pracující s trvanlivými materiály.

Pro více informací doporučujeme umělcům navštívit následující internetové stránky: 
http://www.rferl.org/about/jobs/Pamatnik_svobody.pdf ; 
mailto:freedommonument@rferl.org

ZPŮSOB A TERMÍN PODÁNÍ: Zašlete, prosím, následující podklady:
1. Motivační dopis
2. Popis navrhovaného projektu v rozsahu 1-2 strany A4. Uveďte popis komponent a 
materiálů, které budou použity (včetně informací o jejich trvanlivosti, jsou-li 
neobvyklé) a přiložte skicy a umělecké vyobrazení.
3. Navrhovaná cena
4. 10-20 zřetelně označených diapozitivů nebo digitálních fotografií (pouze .jpg 
formát) předchozích prací na jednom CD (případně přiložte snímky děl vytvořených pro 
veřejné prostory).
5. Seznam snímků by měl obsahovat název, rozměr, materiály a rok návrhu/realizace 
jednotlivých děl.
6. CV
7. Seznam š referencí
8. Ofrankovaná obálka se zpáteční adresou na vrácení snímků/CD (nepovinné).
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Zasílejte na adresu: RFE/RL, Inc., k rukám: Nick Kavelakis, vedoucí projektu 
Vinohradská 1, 110 00 Praha 1

* * *
Zdroj: Vera Orac, Procurement Specialist, RFE/RL Inc., M Box 24, Vinohradská 1, 110 00 
Praha 1, tel. 221 123 491, fax 221 123 495, mailto:OracV@rferl.org (via DC ČR), 
redakční úprava: Oskar Brůža
* * *
Přehled E-INFORMACÍ UVU ČR je postupně zpřístupňován na 
http://www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm; nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, 
sdělte nám to, prosím, na adresu (mailto:info@uvucr.cz)


