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18. ROČNÍK VÝSTAVY CESTA ZA DUHOU 

 
                                               5. dubna 2020  

 
Vážení kolegové a přátelé, 

nezisková organizace Revenium, s Hankou Potměšilovou v čele, je hrdým pořadatelem již 18. 
ročníku výstavy Cesta za duhou. Letošní téma „RODINA“ přímo vybízí k zamyšlení a k poctě těm, 
kteří nám stojí po boku, kryjí nám záda a jsou tu pro nás.  

A to nemusí být jen legitimní členové společné domácnosti, tedy ti, s nimiž nás spojuje společné 
příjmení. Jako doma se můžeme cítit se psem na klíně, v oblíbeném křesle přikrytí dekou a s fikusem 
nad hlavou. S přáteli a známými, i když třeba jen na telefonu, v klubu nebo v pacientské skupině. 
Rodinou nám mohou být i sousedé či kolegové z práce nebo oblíbení zdravotníci či lékaři. Poklidně 
a hezky nám může být třeba i teď, ve skupině autorů a pořadatelů Cesty za duhou. 

Dejme vědět těm, kteří nám drží palce a možná nás drží, když ne v náručí, tak třeba nohama na zemi, 
co pro nás znamenají. Pojďme umělecky ztvárnit, co pro nás „RODINA“ znamená. Vyfoťme se, 
napišme to, nakresleme nebo třeba udělejme koláž. Důležité je jen držet se několika pokynů 
uvedených na konci tohoto dopisu a pamatovat na to, že letos se díla musejí dát zarámovat. 

Veškerá díla se všemi náležitostmi potřebujeme obdržet nejpozději 4. 8. 2020.  

Doručit je můžete dvěma způsoby, poštou nebo osobně. 
Poštou na adresu: Revenium, z. s., Na Pankráci 1062/58, Praha 4, 140 00. 
Osobně na: RS Centrum, Karlovo náměstí 32, Praha 2, Fakultní poliklinika VFN. Zde díla předávejte 
paní Janě Michalcové, a to ve všední dny od 8:00 do 15:00 hodin. 

Nezapomeňte prosím u jednotlivých děl uvést rovněž jméno, příjmení a kontakt na autora, dále také 
krátký popisek (v rozsahu maximálně 300 znaků i s mezerami), který použijeme jako text do katalogu 
výstavy. 

Výstava Cesta za duhou s tématem „RODINA“ se bude konat 
ve dnech 2. 11. – 30. 11. 2020 v nové budově radnice Prahy 7 (U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7 - 
Holešovice). 
Datum vernisáže je 3. 11. od 16:30 do 18:30. 

Vyhrazujeme si právo provést výběr autorských děl. 

Vystavená díla vrátíme autorům poštou během prosince 2020. 

Těším se na spolupráci s vámi, neváhejte se na mne kdykoliv obrátit. 
 
Tereza Nagyová, 
kurátorka výstavy Cesta za duhou a projektová manažerka Revenia 
www.cestazaduhou.cz 
e-mail: cesta.za.duhou@gmail.com 
tel: 775 633 730 
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Pokyny pro autory: 

– Letošní téma výstavy je RODINA. 
Téma je spojeno s blízkostí a pocitem sounáležitosti, s podporou a atmosférou, v níž je nám hezky. 
Jde o poctu všem, kteří jsou v tom s námi a kteří nám usnadňují, co mohou. Všem, pro které jsme 
báječní takoví, jací jsme. Téma vyzdvihuje nezbytnost pomoci a sdílení, a je tím velmi rozmanité 
a široké. Proto prosím k dílům přidávejte jejich příběh, který budeme moct zveřejnit. Literární práce 
prosíme v maximální délce 1,5 normostrany. Fotografie přiložte k textu zvlášť. 

– Nezapomeňte prosím spolu s výtvarnými pracemi zaslat i text do katalogu. Pokud ho neobdržíme 
do 4. 8., budeme předpokládat, že o text v katalogu nemáte zájem.  
 
– Všechny práce prosím důkladně označte svým titulem, jménem, zpáteční adresou, e-mailem  
a telefonním číslem. Ke všem dílům, prosím, napište jejich název, rozměr a rok vzniku. 
 
–  Plošné práce nesmí přesahovat formát: na šířku 70 cm a na výšku 100 cm. Pokud byste měl/a 
zájem vystavit větší práce, prosím kontaktujte nás, abychom se mohli individuálně dohodnout. Rádi 
Vám vyjdeme vstříc. 
 
– Letošní díla se musejí dát zarámovat, proto plastiky a další trojrozměrné předměty letos 
vystavovat nebudeme. Rádi je ale vystavíme formou fotodokumentace, kterou zařídíme. Pokud se 
jedná o olejové malby, je možné vyvěsit originál i ve vlastním rámu, ale neručíme za možné 
mechanické poškození v průběhu výstavy. Prostor námi nebude hlídán.  

– Veškeré práce prosím posílejte bez paspart. 

– Letošní výstavní prostory jsou veřejně přístupné, organizátoři tudíž nemohou zajistit stoprocentní 
zabezpečení děl před poničením cizími osobami. 


