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Popis projektu fotografické soutěže Po stopách J. V. Myslbeka 

 

Fotografická soutěž nazvaná Po stopách díla Josefa Václava Myslbeka bude vyhlášena pod 

záštitou Jana Wolfa, radního pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví a cestovní ruch, 

Magistrátu hl. města Prahy. Projekt je cílený na děti a mládež a proběhne v tomto roce, 

který je rokem 170. výročí narození mistra, od jeho vyhlášení dne 28. 8. 2018 do jeho 

ukončení dne 28. 10. 2018 (k 100. výročí státnosti). Následovat bude dne 14. 11. 2018 

vernisáž na Staroměstské radnici v Brožíkově sále s vyhlášením vítězů. 

 Edukativní soutěž je určena mladým „fotografům“ bez ohledu na zkušenosti ve dvou 

věkových kategoriích: pro děti od 13 do 15 let a mládež od 16 do 18 let. Projekt si klade za cíl 

mapovat uměleckou stopu jedné z nejvýznamnějších osobností českého kulturního života, 

jejíž nedožité 170. narozeniny si v letošním roce tímto  připomínáme. Soutěž účastníkům 

umožní předvést své fotografické schopnosti a namotivuje je ke smysluplnému způsobu 

trávení volného času a vytvoří prostor pro získávání nových zážitků a informací. Soutěž má 

přimět děti a mládež vyjít ven, odložit herní konzole a využít svá mobilní zařízení tvůrčím 

způsobem. 

 Mezi členy produkčního týmu soutěže je i několik umělců a výtvarníků, kteří z vlastní 

zkušenosti ví, že skutečné zhodnocení tvůrčí práce nastává v případě její fyzické realizace 

a vystavení; plánujeme proto vernisáž fotografií, které postoupí do finále. Nové talenty 

inspirujeme, připravíme jim nezapomenutelný zážitek a vytvoříme příležitost pro osobní 

rozvoj. Největší motivací pro soutěžící bude možnost získat věcnou cenu, jež závisí na 

získaných finančních prostředcích od partnerů soutěže, např. v podobě tabletu, přenosného 

reproduktoru, paměťových karet, power bank či přídavných objektivů a stativů, 

prostřednictvím nichž by si ocenění v obou kategoriích  mohli vylepšit svá zařízení 

a zdokonalit tak své budoucí snímky. 

https://www.instagram.com/stopyjvm/


 
 
 

 Letáky a plakáty pro propagaci projektu a jeho partnerů budou distribuovány do 

škol, kulturních zařízení, prostředků MHD a na zastávky (citylighty městského mobiliáře), do 

vybraného tisku a sponzorovaných příspěvků na Instagramu. Tvořeny budou  v souladu 

s principy současného grafického designu za využití postupů atraktivních pro cílové skupiny. 

Monumentalita Myslbekova díla bude podpořena artefakty 3D objektů působících jako by 

z jiného světa. Sochařská díla se tak dostanou do nových vztahů, které v kombinaci s citlivou 

prací s hřejivým světlem v postprodukci půjdou ruku v ruce s heslem soutěže „(Přichází) 

MIMOřádná soutěž“. Zvolená vizualita odráží estetiku fantastického či sci-fi žánru tak, aby 

citlivě propojila bezmála 150 let stará díla s trendy 21. století. Na Instagramu soutěže budou 

ve stejném duchu přidávány tipy pro fotografy, kde se v popisku pod poutavým obrázkem 

soch s artefakty účastníci dozví, kde mohou různá díla najít. 

 

Nejlepší soutěžní příspěvky vybere nezávislá porota za účasti pravnučky sochaře 

J. V. Myslbeka, Milady Myslbekové. 
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