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Úvod
podpoře a propagaci kvalitní architektury a společenského významu architektonické profese může 

napomoci oceňování významných architektonických počinů jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. 

přesah mezinárodní konfrontace se zpětně může stát významným stimulem pro kulturní dění v jednotlivých 

zemích a regionech. právě příkladná urbanistická a architektonická řešení prezentovaná na mezinárodní 

úrovni formou přehlídky umožňují propagaci práce architektů směrem k široké veřejnosti. připravovaná 

přehlídka by měla představit architekty jako tvůrce kulturního prostředí pro kvalitní život. architekti při své 

tvůrčí činnosti potřebují mezinárodní konfrontaci svých děl a zpětnou vazbu své práce. Veřejnost by měla 

začít více vnímat důležitost práce architekta nejen skrze vlastní stavební realizace, ale především skrze 

zásahy do veřejného prostoru a krajiny. Veřejnost potřebuje mezinárodní srovnání architektonických děl 

prostřednictvím této přehlídky.
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základní ujednání o organIzacI 

mezInárodní přehlídky

konání přehlídky
přehlídka bude realizována každoročně.

název mezinárodní přehlídky
jednotlivá národní kola mohou být organizována jako součást již zavedených soutěžních přehlídek. názvy 

národních kol nebudou sjednocovány. název mezinárodního kola bude předmětem jednání zúčastněných stran.

logo a jednotný vizuální styl
logo a jednotný vizuální styl soutěžní přehlídky bude předmětem mezinárodní grafické soutěže.

národní kola přehlídky
přehlídka nejprve proběhne v jednotlivých zúčastněných zemích v rámci samostatných národních kol. 

posuzovaná architektonická díla nebudou hodnocena v kategoriích. příspěvkem každého národního kola 

pro mezinárodní prezentaci bude:

1. max. 20 vybraných realizací, které budou příslušnou zemi reprezentovat na mezinárodní putovní výstavě.

2. max. 6 oceněných realizací vybraných například mezinár odní porotou z výše uvedeného výběru realizací, 

které budou reprezentovat každou ze zúčastněných zemí na slavnostním mezinárodním galavečeru.

mezinárodní putovní výstava
mezinárodní putovní výstava bude realizována ve fyzické podobě na panelech (případně modelech) 

i v elektronické podobě na vlastní webové prezentaci. Výstava se uskuteční v každé ze zúčastněných zemí po 

dobu čtyřech týdnů. každý z národních pořadatelů je odpovědný za zajištění medializace akce, důstojného 

a významu akce odpovídajícímu prostředí výstavy. k výstavě bude vydán mezinárodní katalog.

mezinárodní galavečer
mezinárodní galavečer je uspořádán vždy jako derniera putovní výstavy v místě její poslední oficiální 

instalace. základem pro program galavečera je prezentace pěti oceněných realizací z každé zúčastněné země. 

tyto realizace budou prezentovány mimo jiné formou krátkého filmového materiálu a v předstihu budou 

i odpovídajícím způsobem medializovány.

prezentované architektonické realizace mohou být předmětem diváckého hlasování v průběhu slavnostního 

galavečera, který je v přímém přenosu přenášen do všech zúčastněných zemí. na základě tohoto veřejného 

hlasování bude v průběhu galavečera udělena mezinárodní cena diváků. 

konání galavečera je každý rok v jiné zemi.

další použití připravených materiálů
Výstava nebo její část po galavečeru, může být po dohodě všech stran poskytnuta k dalším instalacím, 

již mimo vlastní rámec mezinárodní přehlídky.

Časový předpoklad
září až prosinec 2011 / mezinárodní grafická soutěž na logo a jednotný vizuální styl přehlídky.

V průběhu roku 2012 / národní kola pro ročník 2011/2012 (uzávěrka přihlášek 06/2012).

listopad 2012 / národní galavečer.

leden až květen 2013 / konání putovní výstavby.

květen 2013 / mezinárodní galavečer.
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