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> > >  PÁTÉ  MEZINÁRODNÍ BIENÁLE SOCIÁLNÍHO A POLITICKÉHO PLAKÁTU, OSVĚTIM 2014 < < < 

Do 20. května 2014 je možné obeslat Páté mezinárodní bienále sociálního a politického plakátu. Bienále nepodlehlo módnímu 
mixu amatérů, studentů a dětských výtvorů, i když zaměření bienále by k této směsce na rozdíl od jiných podobných akcí 
s velkou tradicí přímo vybízelo. Přijímána jsou díla profesionálních umělců (graduovaných na uměleckých školách) a studentů 
posledního ročníku vysokoškolského studia výtvarného umění.  

Hlavním tématem bienále jsou lidská práva v dnešním světě. Motto pátého ročníku zní: „Tvořivost pro lidská práva.“ 
 
Bienále lze obeslat jedním až třemi díly o maximálním rozměru 100 x 70 cm. Podmínky účasti i všechny náležitosti 
jsou k dispozici v polštině, angličtině i němčině na adrese Mezinárodního domu setkávání mládeže v Osvětimi 
(http://www.mdsm.pl), 5. bienále přímo na http://www.mdsm.pl/pl/kultura/biennale-plakatu-menu/685-v-
biennale, anglická verze dokumentů ke stažení i zde: 
* Propozice (http://www.mdsm.pl/images/download/V_Biennale_Regulations_GB.pdf) 
* Přihláška (http://www.mdsm.pl/images/download/V_Biennale_Entryform_GB.doc) 
* Nálepka (http://www.mdsm.pl/images/download/V_Biennale_Sticker_GB.pdf)  
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Zájemci z Ostravska mají možnost seznámit se ukázkami z díla jednoho z pořadatelů Bienále, polského umělce Pavla 
Warchola v ostravské galerii KRUH; v galerii je k nahlédnutí i katalog oceněných prací z dosavadních čtyř ročníků 
Bienále. Jediným reprezentantem České republiky v tomto katalogu je Jiří Světlík (1. bienále 2006). Že by se česká 
výtvarná scéna tématu vyhýbala? Nebo že by tvořivým výrazem lidských práv v našem prostoru byl jen vztyčený prst 
plovoucí po Vltavě? Pozvánka na výstavu, která končí 16. května 2014, je na konci tohoto e-mailu. 

 
Zdroj: UVU-SVUT Ostrava, Ing. Eva Myszaková. Redakční úprava: Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  
Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz, 
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  * Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, vraťte tento e_mail s poznámkou „nezasílat“. 
R, eR, AMOT 

ČLENŮM, PŘÍJEMCŮM ZPRÁV A PŘÍZNIVCŮM PŘEJEME HEZKÉ VELIKONOCE 
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