Cena Dušana Jurkoviča 2021
Organizačné pokyny

Spolok architektov Slovenska a Fond výtvarných umení ako zriaďovatelia Ceny Dušana Jurkoviča v spolupráci
s ARCHINFO organizujú tohto roku jej 57. ročník.
V roku 2021 sa na základe novelizácie Štatútu Ceny Dušana Jurkoviča, schválenej Prezídiom Spolku architektov
Slovenska, upravujú niektoré pravidlá predkladania dokumentácie a posudzovania prihlásených diel. Zmeny Štatútu
boli podmienené opatreniami proti pandémii Covid-19. Posudzovanie diel medzinárodnou porotou bude prebiehať
len v elektronickom formáte.
Autori, ktorých diela sú navrhované na Cenu Dušana Jurkoviča, predkladajú:
§
§
§

portfólio prihláseného diela,
podklady pre spracovanie katalógu Cena Dušana Jurkoviča 2021,
panel na výstavu Cena Dušana Jurkoviča 2021.

Portfólio a podklady pre spracovanie katalógu pošlite podľa nižšie uvedených pokynov do 10. 9. 2021.
O ich obsahu, forme a spôsobe predloženia sa dočítate nižšie.

Portfólio prihláseného diela:

Prihlásené /navrhované dielo bude zdokumentované v portfóliu, ktoré bude obsahovať:
§
§
§

Sprievodná správa (stručná charakteristika diela s identifikačnými údajmi, mená autorov, v slovenskom a
anglickom jazyku)
Fotodokumentácia diela
Základná výkresová dokumentácia

Portfólio sa predkladá v elektronickom formáte (najlepšie v pdf) v tlačovom rozlíšení na adresu úložiska:

http://bit.ly/3hF6nrE
Podklady pre spracovanie katalógu Cena Dušana Jurkoviča 2021:

V katalógu bude prezentovaný každý návrh, ktorý zodpovedá platnému štatútu Ceny Dušana Jurkoviča a týmto
organizačným pokynom.
Podklady pre spracovanie katalógu Cena Dušana Jurkoviča 2021 sa zasielajú digitálne v osobitnom súbore (formát: TIF,
JPG; rozmery: max. A4, max. 50 MB; režim: CMYK) na emailovú adresu: director_sas@sasarch.sk prostredníctvom
webových úložísk (Dropbox, Uschovna a pod.) najneskôr do 10. 9. 2021.
Podklady obsahujú textové príspevky a obrazové prílohy.
§
§
§
§

základné identifikačné údaje (mená autorov, názov diela, miesto - adresa diela, rok vzniku projektu a rok
realizácie diela, investor, hlavný dodávateľ)
krátky autorský komentár k dielu (max. ½ normovanej strany, 900 znakov vrátane medzier) popisky k obrazovej
dokumentácii a meno autora fotografií
fotografie – charakteristické pohľady na realizáciu (celok, časť, detail), spolu max. 4 ks (do formátu A4)
pôdorys, rez, pohľad – upravené pre potreby publikovania v katalógu (bez kót, vo formáte PDF každý obrázok
jednotlivo), spolu max. 3 ks, formát A4.
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Panel na výstavu Cena Dušana Jurkoviča 2021

Panel je adjustovaný na výlučne odľahčenom paneli (KAPA doska) s rozmermi 100 x 70 cm (výška x šírka), orientovaný
na výšku (NIE v ráme so sklom!).
Obrazová časť:
§ farebné fotografie realizovaného diela,
§ charakteristické výkresy v zmenšenom, schematickom, ale dobre čitateľnom vyhotovení.
Textová časť – dvojjazyčná popiska (slovensky a anglicky) umiestnená v pravom dolnom rohu panelu, na ktorej sú:
§ povinné údaje: názov diela, mená autorov, miesto realizácie, termín dokončenia,
§ nepovinné údaje: investor a hlavný dodávateľ.
Vytlačený panel odovzdajte do 10. 9. 2021 na adrese: Spolok architektov Slovenska, Panská 15, 811 01 Bratislava.
Odovzdanie panelu dohodnite vopred telefonicky: 0911 725 713 alebo prostredníctvom e-mailu: z_sas@sasarch.sk

Režijný poplatok

Za prihlásené dielo bude následne účtovaný jednorazový režijný poplatok 50,- EUR, ktorý bude použitý na digitálne
spracovanie a vyhotovenie súťažného podkladu pre potreby medzinárodnej poroty Cena Dušana Jurkoviča 2021.
Režijný poplatok uhradiť najneskôr do 10. 9. 2021 prevodným príkazom
číslo účtu:
variabilný symbol:
konštantný symbol:
správa pre prijímateľa:

SK91 1100 0000 0026 6200 0033,
10092021
0308
meno autora/názov ateliéru.
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