
PRAHA NENÍ ČESKO
_VÝZVA
VYTVOŘ VÝLET
Kolektiv INTELEKTRURÁLNĚ  
pro studentskou expozici  
hledá umělecké kolektivy 
či jednotliči jednotlivce, kteří vytvoří 
výlet mimo Prahu s programem 
pro návštěvníky PQ 2019!

„Návštěvníku quadriennale, zažij opravdové, autentické Česko! Vyvezeme tě 
na výlet mimo sociální bublinu uměleckého světa, divadelního světa, dokonce 
i samotné Prahy. Pražské quadriennale poprvé EXPANDUJE i mimo Prahu, 
na náves do Jílové, do Berouna, do Velkých Popovic.  Myslivci, hasiči, trampové, 
zemědělci, babičky, turisti, zahrádkáři a strejdové kooperují s mezinárodním 
publikem a vytvářejí společné, šťastné universum.”      
                                                                                                                                    

Návštěvníci mají možnost se skrz rezervační web nebo osobně v expozici přihlásit 
na výlet či expedici na český venkov nebo maloměsto spojený s programem. Každý 
den Pražského Quadriennale se koná jeden výlet. Záznam z těchto výletů je poté 
promítán v expozici, která funguje i jako klubovna, cestovní kancelář, výdejna svačin, 
půjčovna vybavení a televizní místnost.  

CO BUDE TVÝM ÚKOLEM_
__Vymyslet jeden z výletů mimo Prahu.
_Určit cílovou destinaci nebo destinace (obec, les, přírodní útvar, hrad, zemědělská 
usedlost apod.) – v dojezdové vzdálenosti max. 2 hodiny od Prahy 
_Vymyslet program  (např. koupání v rybníku, společný oběd v místní hospodě, 
procházka, návštěva místního folkového festivalu, přednáška o historii místní kapličky) 
_Zajistit prů_Zajistit průvodce a v případě potřeby překladatele – nutnost anglického překladu 
kvůli zahraničním návštěvníkům PQ (průvodce může být místní občan, starosta, maji-
tel farmy, etnolog, myslivec, banda dětí, vědecký pracovník z ústavu regionálního roz-
voje, ale i herec, performer či autor výletu atd.) 
_Vybrat způsob dopravy  (auta, vlaky, autobusy)
_Určit maximální počet „turistů“ (ideálně mezi 5 - 15 osobami)

CO MŮŽEME NABÍDNOUT _
_Účast na mezinárodně významné přehlídce současné scénograe
_Produkci jednotlivých výletů - pomoc s logistikou a organizací, komunikace 
s úřady a třetími osobami 
_Proplacení cestovních nákladů na potřebný výzkum
_Foto a video dokumentaci   

Celý kurátorský koncept najdete na stránkách Pražského Quadriennale v sekci 
Výstavy/ Studentská výstava/ Přihlášené návrhy do České expozice Studentské výstavy

V PŘÍV PŘÍPADĚ ZÁJMU (ČI JEN NÁPADU, KTERÝ MÁTE SAMI  CHUŤ ZAŽÍT) ZAŠLETE 
DO 31. 3. 2018 POPIS VÝLETU  (KONCEPCI, TVŮRČÍ TÝM, ODHADOVANÝ ROZPOČET)   
NA E-MAIL SYKORAEV@GMAIL.COM


