POD DOHLEDEM ( + SUŠTŘ FEST LOGO)
Člověk je neustále pozorován a posuzován za sebemenší překročení nepsané hranice
normálnosti. Svobodně se může projevit pouze uměním.
26. 2. – 7. 3. 2014
Střední umělecká škola textilních řemesel
U Půjčovny 9, Praha 1
Výstavy a akce v budově školy (U Půjčovny 9, Praha 1):
Uvnitř hlavy
Iluze vlastního prostoru v mysli člověka, kam se ubírá, když je ve vnějším světě
nepochopen. Výstava studentských prací v Galerii E. Paličkové.
Mezi všemi
Všichni máme něco společného, ale i přesto prožíváme každou chvíli ojediněle.
Zamyšlení nad vnímáním sebe sama doprovázené rozporuplnými pocity. Výstava
zahrnující autoportréty Anety Krejčí v modelovně školy.
1984
Výstava v kupoli školy na motivy knihy 1984 od George Orwella.
Vyjmout a vložit
Instalace na chodbách školy doplněná performancí.
Vernisáž školních výstav se koná 26. 2. 2014 od 17:30-18:30 hod.
Cenzurované dveře
Workshopy ateliérů školy ,, POD DOHLEDEM“ návštěvníků.
26. 2. 2014 od 16:00 hod. a 3. 3. 2014 od 15:00 hod.
Módní přehlídka
Diváci sledují sebemenší chybu či zaváhání modelek + tématická performance.
3. 3. 2014 od 17:00 hod.
Filmová noc
Výběr studentských filmů nejen na téma festivalu. Propojení filmového umění
s divadelním (např. v podobě pantomimy)
Koná se v budově školy v 1. patře 28. 2. 2014 od 19:00 hod.

Bez omezení
Kancelářské prostory v ulici Osadní 26, Praha 7
Domov jako místo, kde není nutné se přizpůsobovat názorům ostatních. Prostor, kde se
člověk otevírá novým možnostem. Výstava děl umělců, studentů z jiných škol a široké
veřejnosti, která se koná po dobu trvání festivalu.
Vernisáž je 26. 2. 2014 od 19:30 hod.
After-party
Nádražní budova Radlická 125, Praha 5
Slavnostní zakončení festivalu s dokumentací celé akce a hudebním vystoupením.
Vystupující kapely: the Oxx, noAR+IS+, Stand back 20 feet, Make The Scream a
další…
Koná se 7. 3. 2014 od 19:00 hod.
Změna programu vyhrazena.
Facebook: www.facebook.com/festivalpoddohledem
e-mail : festivalpoddohledem@gmail.com

