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Dve Kreatívne mestá UNESCO, ktoré si cenia a podporujú mediálne umenie 

otvorenú výzvu na online mediaartovú spoluprácu 

medzi 

 

OTVORENÁ VÝZVA 



Téma:  BEHAVIORAL CHANGE

Online spolupráca sa bude zaoberať témou Behavioral Change, skúmať 
spôsoby, akými technológie prinášajú a/alebo by mohli priniesť zmenu 
v ľudskom správaní, ako vplývajú na samotnú predstavu nášho chápania 
noriem správania, očakávaní a činov – ako vo fyzickom, tak aj v digitálnom 
svete našej každodennej existencie.  

Spolupracujúci mediálni umelci sa môžu zaoberať napríklad týmito otázkami:

Aké zmeny prináša technológia do nášho chápania morálnych, sociálnych a politických činov?

Ako ovplyvňuje samotné konanie, vnímanie aktivity, horizont vnímaných možností – čo je možné,
morálne alebo žiadúce, aké sa od nás očakáva správanie, interakcia a zapojenie sa do našich
životov a životov našich komunít – kvôli technológiám a cez technológie?

Ako táto zmena správania poháňaná technológiami vplýva na predstavu o našich komunitách,
našej spolupatričnosti a ľudskosti?

PRIEBEH

Počas dvojmesačnej online spolupráce budú umelci a umelkyne sprevádzané mentormi a odborníkmi 
z oblasti mediálneho umenia. Ich spolupráca bude počas celého trvania projektu podporovaná 
koordinátormi z kontaktných bodov pre UNESCO Kreatívne mestá, z Austinu a z Košíc.

ROZPOČET

Honorár pre umelca: 2 000 eur v podobe štipendia

VÝSTUP

digitálne umelecké dielo (napr. vo forme videa, hudby, VR/AR, NFT a iné)

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

Výzva je určená pre profesionálnych a etablovaných, ako aj začínajúcich umelcov, umelkyne, 
študentov a študentky s trvalým bydliskom v mestách Košice (Slovensko) a Austin (USA).

Lorem ipsum



REGISTROVANIE ŽIADOSTI

Žiadosť je kompletná ak:

 je zaregistrovaná najneskôr do 1. septembra 2022 cez online formulár

 obsahuje stručný motivačný list odkazujúci na spoluprácu a na tému výzvy

 portfólio

 životopis

 web/online kontakt

TIMELINE

 Spustenie registrácie žiadostí: 1. august

 Ukončenie prihlasovania: 1. september

 Vyhodnotenie a výber: do 10. septembra

 Prijímanie umelcov: do 12. septembra

 Verejné vyhlásenie výberového konania: 13. september

 Kick-o� meeting: do 15. septembra

 Fáza umeleckej tvorby: 15. september – 15. november (2 mesiace) – umelci počas tejto fázy 

absolvujú aspoň tri mentorské stretnutia

PREZENTÁCIA

Na festivale Art & Tech Days v Košiciach od 21. do 27. novembra 2022 a v Austine na jar 2023.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7BHCHk70WiHW-dXF33kQgsPSrAIpY0urft_ToNxNn4rJC7w/viewform
https://atdays.sk/

