Výzva pre umelcov
Staňte sa súčasťou najväčšieho festivalu
súčasného umenia v Európe – BIELA NOC/NUIT
BLANCHE 2012
Máte zaujímavý projekt, ktorý by ste radi zrealizovali? Chcete sa zapojiť do
celoeurópskeho projektu Biela noc/Nuit Blanche 2012?
Košice 2013, n. o. ponúka slovenským i zahraničným umelcom možnosť
odprezentovať svoje existujúce projekty alebo zrealizovať úplne nové projekty šité na
mieru pre mesto Košice. Diela budú následne odprezentované vo verejnom priestore
v centre Košíc alebo v netradičných (ne)výstavných priestoroch v centre mesta
v rámci festivalu súčasného umenia Biela noc/Nuit Blanche 2012, ktorý sa uskutoční
v sobotu 6. októbra 2012 v Košiciach.
Do projektu sa môžete prihlásiť v týchto kategóriach:
– zvukové inštalácie
– svetelné inštalácie
– interaktívne inštalácie
– mapping
– socha/objekt
– performance
– súčasný tanec
– súčasná/experimentálna hudba
– literatúra
– dizajn a architektúra
– video art
Termín uzávierky: 15. február 2012
Vypracovaný návrh musí obsahovať:
– podrobný popis projektu (koncept, potrebný materiál, technické podmienky,
predpokladané finančné náklady na realizáciu)
– foto alebo vizualizáciu diela
– v prípade inštalácie site specific konkrétne miesto v centre Košíc (miesto podľa
vlastného výberu v centre alebo jedno z nižšie uvedených miest ***)
– vyplnený info formulár (viď príloha)

*** Medzi inými si môžete vybrať aj jedno z týchto miest (prípadne navrhnúť iné
miesto v centre Košíc):
– park Moyzesova ulica
– parčík pri kaplnke Sv. Michala na Hlavnej ulici
– kaplnka Sv. Michala na Hlavnej ulici
– fontána so znameniami zverokruhu
– Dominikánske námestie
– Most pri Jakabovom paláci (pri Mestskom parku)
– Mestská krytá plaváreň
– potôčik na Hlavnej ulici
Kompletne vypracovaný návrh prosím, pošlite do 15. februára 2012
na e-mail: zuzana.pacakova@kosice2013.sk
V prílohe nájdete info formulár na vyplnenie.
Čo je Biela noc?
Európsky projekt NUIT BLANCHE je zhmotnením túžby po (znovu) objavovaní
urbanistického prostredia, ktoré prostredníctvom umenia nadobúda nový rozmer.
Mesto sa tak počas jednej noci premení na interaktívny priestor, ktorého bežný,
každodenný, nočný cyklus na niekoľko hodín prestáva existovať. Hudobné a
svetelné inštalácie súčasného umenia vdýchnu svetlo, zvuk a život nočnému mestu
a noc sa tak stáva bielou.
Počas Bielej noci, mnohé kultúrne, či verejne priestory otvárajú svoje dvere širokej
verejnosti a pripravujú atypickú kultúrnu ponuku. Mesto sa tak stáva otvoreným
priestorom plným umenia dostupného pre všetkých. Od roku 2002 sa projekt teší
veľkej obľube zo strany návštevníkov (napríklad len tento rok navštívilo parížsku
Nuit Blanche 2 milióny ľudí). Z počiatočného Paríža sa počas niekoľkých rokov
projekt presunul aj do iných miest, ako napríklad Brusel, Rím, Madrid, Riga,
Bukurešť, Petrohrad, Los Angeles, Toronto a iných.
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Najrozsiahlejší a najnavštevovanejší projekt súčasného umenia na Slovensku
Košice ako jediné mesto na Slovensku je zaradené do celoeurópskej siete
NUIT BLANCHE EUROPE, ktorej členmi sú : Paríž, Brusel, Rím, Madrid, Riga,
Bukurešť, Petrohrad, Toronto, San Francisco, New York, Tel Aviv, Liverpool,
Berlín, Amsterdam, Chicago…
50 000 návštevníkov
130 umelcov zo 6-tich krajín
32 umeleckých inštalácií
120 vyškolených dobrovoľníkov zo stredných škôl
Svetoví, medzinárodne uznávaní umelci
Kyvadlová doprava z Prešova počas celej noci – neuveriteľne vysoký záujem
(budúci rok zvýšenie počtu autobusov a rozšírenie aj do iných okolitých miest)
Veľa mimokošických a zahraničných návštevníkov (východné Slovensko,
Banská Bystrica, Bratislava, Budapešť, Miškovec, Praha, Krakov…)

Video dokument BN 2011: vimeo.com/32468525
www.kosice2013.sk/sk/folder/biela-noc/biela-noc-nuit-blanche

Kontakt pre umelcov: Zuzana Pacáková, zuzana.pacakova@kosice2013.sk

