VÝZVA NA LOGO SJEZDU (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE 2019

Praha 1.2. 2019
Vážení přátelé,
letos Vám nabízíme možnost vytvořit logo Sjezdu (nejen) evangelické mládeže. Sjezd se bude
konat ve dnech 4. - 6. 10. 2019 v Novém Městě na Moravě.
Anotace tématu:
29. ročník nese název „Open Space“
Být takovým otevřeným prostorem. Toužíme po tom a zároveň nás to děsí. Jak být otevřeni druhým a
přitom si ohlídat své individuální hranice? Kolik prostoru máme pro druhé? Jak hodně se
necháváme uvěznit ve své sociální bublině? Co nás ohrožuje tuto bublinu opustit? A chceme ji vůbec
opustit, není nám tam až příliš dobře?
Vesmír, otevřený prostor, který působí bez hranic. Ale člověk ty hranice hledá a pokouší se je
překonávat. Stále někam posouvat. Máme nové a nové sportovní rekordy. Vzdálenosti se zkracují,
komunikace zrychluje. Média vytváří obraz o společnosti. Jsou témata, která hýbou společností. Ty
kontraverzní se stávají pastvou pro populistické politiky. Jak se bránit a nenechat se semlít?
Jakou v tom všem hraje roli církev? Má co nabídnout dnešnímu člověku? Přichází s východisky,
nabízí své výhledy?
Open space jako velká kancelář, kde se to hemží lidmi. Je nás na světě hodně, jsme různí, žijeme
v odlišných podmínkách. Využíváme odlišné zdroje. Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou neseme? Za
planetu Zemi, za druhé, za sebe?
Jak se dnes orientujeme v dnešním světě?
Těmto a dalším otázkám budou věnovány jednotlivé programy, které mají formu přednášek,
zážitkových seminářů, workshopů, divadelních představení nebo filmových projekcí. Část programů
se zaměří na to, jak se základní zkušenost, vedoucí k otázce po Bohu (zkušenost přesahu, smyslu,
odpovědnosti,…) konkrétně projevuje v životě. Jiné se budou zabývat způsoby, jakými mluví o Bohu
Bible a ptát se, jestli jsou biblické obrazy stále srozumitelné a nosné, nebo jestli potřebujeme jiné,
aktuálnější. Další programy si položí otázku jak (a zda vůbec?) lze Boha vidět nebo slyšet – jakým
způsobem o Bohu vypovídá výtvarné umění nebo hudba, proč Bible znázorňování Boha odmítá,
odkud v dnešní době zní Boží Slovo.

Od hlavního tématu Open Space se odvíjí program workshopů a přednášek. Logo by mělo
přibližovat téma Sjezdu, které název zastřešuje. Téma se budeme snažit zachytit
v přednáškách, různých dílnách a diskuzích.
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Rádi bychom, aby logo nevyjadřovalo jen některou z dílčích částí, ale bylo komplexní a pojalo
problém cele.

Logo vytvořte ve dvou verzích:
1. s textem ve znění: Open Space, Sjezd (nejen) evangelické mládeže, Nové Město na
Moravě, 4.-6. 10. 2019
2. bez textu.
 v černobílé nebo barevné podobě
 mělo by být využitelné na různé povrchy materiálů:
– sjezdová trika – dámská a pánská
– velké plátno – bude po dobu sjezdu zavěšeno nad pódiem
– propagační materiály – plakáty velikostí A4-A0, program Sjezdu formou plakátu,
skládací propagační leták
 jednoduše zapamatovatelné
 čitelné i v malé velikosti
 čitelné natištěné v různých velikostech
 návrhy posílejte nejlépe ve verzi pdf

Celocírkevní odbor mládeže (COM) z došlých návrhů vybere jeden, který se stane logem
sjezdu. Za vítězný návrh dostane autor odměnu 3.000,- Kč. Vyhrazujeme si právo nevyhlásit
žádný návrh loga jako vítězný.
Od vítěze očekáváme vytvoření plakátu Sjezdu – především úpravu textu, zapracování loga
sjezdu a poskytnutí zdrojových souborů. Případně: spolupráci na tvorbě dalších propagačních
materiálů (programy, titulní strana Průvodce sjezdem…). Při finálním zpracování počítáme se
vzájemnou spoluprací zadavatele a autora.
Své návrhy posílejte nejpozději do 15. března 2019 na mladez@e-cirkev.cz.
Hodně štěstí při tvorbě, věříme, že budete kreativní.
Těšíme se na spolupráci!
Celocírkevní odbor mládeže a Oddělení mládeže ÚCK ČCE
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