Experimentální vzdělávací projekt:
Škola výrazů
Letní škola PLATO je experimentální
projekt, který si klade za cíl
v krátké době zprostředkovat jiné
než systematizované vědění.
Program školy se zaměřína vědění
založené na instinktu, imaginaci,
vhledu a intuici, na schopnosti
číst ze symptomů, vodítek, stop
a náznaků. Budeme se učit od lidí
a profesí, jejichž výkon nespočívá
na čistě racionální, systematické
bázi, ale kategorie racionálního
a iracionálního překračuje. Zajímat
nás budou přístupy založené
na pochopení takových situací, jež
nelze zobecnit a jejichž řešení nemá
smysl podřídit formalizovaným
postupům, stejně jako na přístupy,
které pracují s intenzitami, rytmem,
vcítěním nebo podvědomou reakcí.
Budeme se setkávat s lidmi,
kteří jsou znalci ve svých oborech,
ale také s těmi, kteří prošli určitou
extrémní zkušeností; s lidmi
pohybujícími se v profesích, jež
jsou vyloučené ze společnosti,
či naopak v profesích, jež si udrželi
svůj charakter a vědění po staletí
nezměněné.

Kdy
2.–8. září 2019
(příjezd 1. a odjezd 9. září)
Lektoři
Valentinas Klimašauskas (LT),
kurátor lotyšského pavilonu
na Bienále v Benátkách 2019;
Viktoria Draganova (BG), kurátorka,
ředitelka Swimming Pool; Julie
Béna (FR), umělkyně; Zuzanna
Czebatul (DE), umělkyně; Pavel
Sterec (CZ), umělec a Wojciech
Kosma (PL ), umělec
Koho hledáme
Studenti vyšších ročníků výtvarných
škol, studenti vyšších ročníků
jakýchkoliv humanitních oborů se
vztahem k tématu, mladí umělci,
kurátoři, kritici, teoretici
Kde
PLATO Ostrava
(bývalý hobbymarket Bauhaus),
Janáčkova 22, 702 00 Ostrava

2.– 8. září
2019
Termín pro přihlášky a jak se přihlásit
Zájemce pošle životopis a portfolio,
které je možno nahradit motivačním
dopisem se shrnutím dosavadní
činnosti, na email
info@plato-ostrava.cz
do 5. května 2019
Materiály pošlete v angličtině.
Zápisné
4.900 Kč (189 EUR)
Zápisné pokrývá náklady na
ubytování a stravu, další náklady
hradí PLATO.
Dopravu si účastník zajišťuje
na vlastní náklady.
Další informace
Kvůli snaze o snížení ceny zajišťujeme
účastníkům ubytování na
vysokoškolských kolejích ve dvou
a třílůžkových pokojích (sociální
zařízení není součástí pokojů).
Zájemce si může zajistit ubytování
individuálně, zápisné mu bude
o tuto položku kráceno.
Strava bude během celého dne
zajišťována v prostorách
PLATO (snídaně, oběd, večeře;
vegetariánská strava).

Hledáme
Škola výrazů je součástí projektu
re:bauhaus, který je pořádán
18 účastníků
k 100. výročí založení školy Bauhaus.
z řad mladých umělců,
PLATO Ostrava
702 206 099
kurátorů, teoretiků a všech
info@plato-ostrava.cz
www.plato-ostrava.cz
jiných oborů, které se nějakým
způsobem dotýkají konjekturálního
paradigmatu (oborů, které mají reálné
výsledky, ale nelze jich dosáhnout systematizovanou metodou). Vést je bude pětice tutorů,
předních umělců a kurátorů. Ti budou účastníkům
zprostředkovávat zkušenost se sedmi vybranými
hosty (profese typu farmaceut, dula, kněz, šaman,
delikvent) a společně s nimi ji budou také utvářet.
Týdenní intenzivní program poskytne všem
účastníkům intenzivní zkušenost prostřednictvím
společného pobytu, diskuzí a tvorby.
Komunikačním jazykem školy je angličtina.
15/3/2018

