
12. SALON ARCHITEKTŮ A IŽENÝRŮ 2009 
      
Otevřená  přehlídka  myšlenek,  architektonických  návrhů,  realizací,  studií  a  výtvarných  děl  se  vztahem 
k architektuře a stavitelství. Pořádá Obec architektů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků  činných  ve  výstavbě,  AIA  ČR  –  asociací  interiérových  architektů  České  republiky,  Fakultou 
multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, s architekty ze Slovenska, Polska, Německa a Srbska...

Vernisáž 12. Salonu Obce architektů se bude konat 
dne 10. listopadu  2009  v 18 hodin

v sále architektů na Staroměstské radnici v Praze. 
Záštitu nad výstavou převzal primátor hlavního města Prahy  Pavel Bém 

a Jeho Excelence Peter Brňo, velvyslanec Slovenské republiky v ČR.

Výstavní panely :
Práce na pevném lehkém panelu formátu 70 × 100 cm, orientovaném na výšku (prosíme o dodržení rozměrů). 
Název díla a jméno autora nebo autorů, kontakty na atelier v pravém dolním rohu. Výběr dokumentace a způsob 
podání podle úvahy autora,  počet panelů libovolný, jeden panel  – jedna přihláška. Doporučujeme použít  tzv. 
KAPA desky.

Přihlášky a registrační poplatky :
Vyplněné přihlášky budou přijímány zároveň s panely  přímo
v  Obci architektů, Revoluční 23,  Praha 1 v úterý 20. října 2009 od 9 hodin do 15 hodin.
Odevzdání  panelů před termínem  je možné. ale po telefonické domluvě!
Text přihlášky je podkladem pro tisk katalogu, proto prosíme pište čitelně.
Dále požadujeme :
• kvalitní fotografii díla v digitální podobě ve formátu JPG nebo TIF v rozlišení 300 DPI na A5,
• grafický návrh celého panelu v digitální podobě v rozlišení 300 DPI na celý panel
• popiska  (vizitka) – název díla, autor, kontakty na atelier/tel. mobil, e-mail, www, též v el. podobě
Vaše vizitka bude uveřejněna v katalogu v části  seznam autorů a na stránkách  www.architekt.cz v souvislosti 
s publikováním 12. Salonu OA.
Sochařská  díla  se  vztahem  k     architektuře  se  budou  přijímat     jak  prezentovaná  na  panelech,     tak  v     originální   
podobě vhodné  k     vystavení v     prostoru v     sálu architektů na Staroměstské radnici.  
TERMÍN NUTNO DOHODNOUT

Registrační poplatek :
Registrační poplatek pro členy Obce architektů a členy ČKAIT je 1 000 Kč za jeden panel, pro ostatní účastníky 
1 500 Kč za jeden panel, studenti zaplatí 500 Kč za jeden panel.
Pořadatelé  mají  právo  publikovat  vystavená  díla  v  katalogu  Salon  Obce  architektů  bezplatně  při  zachování 
autorských práv. 

Výstava bude otevřena od 10. listopadu 2009 denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
Během výstavy plánujeme autorská setkání,  přednášky, setkání s našimi hosty zejména ze Slovenska a v rámci
Smlouvy o radostné spolupráci s PEN KLUBEM večer autorského čtení..

Výstava je opět putovní po dobu jednoho roku. O pohybu výstavy informujeme na www.architekt.cz,
v Informačním servise a časopisu Architekt.
Těšíme se na Vaši účast a setkání při našem 12. jubilejním ročníku. 
Gestor 12. Salonu architektů a inženýrů: ak. arch. Petr Fuchs
Koordinátorka výstavy: Iva Brunclíková
Informace:  tel. 257 535 032

mobil 724 033 070
 e-mail iva@architekt.cz

http://www.architekt.cz/

