MUD Benešov: OPEN CALL LOGIKA RŮSTU
DEADLINE 10. 01. 2023
Muzeum umění a designu Benešov vyhlašuje otevřenou výzvu k účasti na kurátorském
výstavním projektu Logika růstu. Ten si klade za svůj cíl zkoumat nejaktuálnější reflexi
témat pojících se s myšlenkovým rámcem tzv. hnutí nerůstu (degrowth) ve vizuálním
umění. Výstavní projekt se vydává na průzkum podhoubí vztahů současného umění
k aktuální společenské, ekologické, resp. ekonomické krizi, a ptá se: „Jak se nám dnes
žije ve vztazích destabilizovaných pandemií a jaká je naše vize společné budoucnosti?
Pociťujeme štěstí uprostřed nejistoty prekarizace práce a nekonečného tlaku na výkon?“
Za pomyslný výchozí bod si projekt stanovil dobu aktuální post-pandemické
obnovy fungování společnosti, tedy situaci plnou znejistění, v níž se zároveň otevírá
prostor pro diskuzi o potenciální změně hodnot současné společnosti. Ta je totiž kromě
jiného budována na základě tvořeném ideami produktivity, užitečnosti a neustálého
růstu, který však nalézáme u kořene celé řady aktuálních celospolečenských problémů.
Na to, že je koncepce hospodářského růstu ekologicky i sociálně neudržitelným modelem, který nepřináší úměrně rostoucí kvalitu života, upozorňuje právě nerůst. Kvalita
života podle něj naopak pramení ze střídmosti, péče, demokracie, důrazu na kvalitu
vazeb udržujících společenství a odklonu od přílišné víry v moderní technologie.
Projekt Logika růstu se ptá, jakým způsobem může umění stavět na nerůstových
myšlenkách a stimulovat tak přerod směrem k udržitelné, spravedlivější a spokojenější
společnosti. Jakou podobu mohou mít modely, kterými umění podněcuje a formuje
cesty ke změně systému a hledání východisek nejen z ekologické krize?
Otevřená výzva je určena všem studentům vysokých uměleckých škol v ČR, včetně
uměleckých kolektivů a čerstvých absolventů do dvou let od ukončení studia.
Otevřena je veškerým médiím, včetně děl na pomezí umění a designu, umělecko-výzkumným projektům, efemérním, kolaborativním a procesuálním dílům. Vybráno
bude až deset umělců.
Přihlašovat lze jak již existující díla, tak záměry jejich realizace. Galerie poskytuje
umělecký honorář, základní prostředky na instalaci, materiál a transport, dále pak
kurátorskou, technickou, PR a produkční podporu.
Přihlášky posílejte na e-mail info@mudbenesov.cz s předmětem „Open call Logika
růstu“ do 10. 01. 2023 včetně. Jako součást přihlášky prosím přiložte portfolio
umělce s kontaktními údaji, fotografickou dokumentaci nebo vizualizaci díla a krátký
popis uměleckého záměru či váš artist statement.
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