Ako postupovať...

NO VIATICUS má záujem rozšíriť tento projekt do viacerých
miest na Slovensku a realizovať ich tam s podporou lokálneho
partnera – spolupracovníka alebo inej organizácie, ktorí
zabezpečia realizáciu projektu tak, aby nemohla byť
myšlienka zneužitá alebo poškodená.

Základné informácie a odporúčania
a) technické parametre inštalácie
Jednotlivé inštalácie by mali mať porovnateľný formát - výšku 2,2 metra a dĺžku podľa
dispozície priestoru, ale minimálne 2,2 metra alebo násobok (jeden popisový stĺpec má šírku 1
meter). Podkladová doska môže byť OSB alebo drevotrieska uvedených rozmerov, natretá
alebo nastriekaná čiernou tabuľovou farbou vhodnou pre písanie kriedou.
Technické parametre šablóny:
Nadpis: veľkosť fontu: 850pt, rozmer šablóny: dĺžka čistého formátu: 2200mm, šírka čistého
formátu: 400mm, spadavka 3mm
2-jazyčná šablóna: veľkosť fontu: 128pt, rozmer šablóny: dĺžka čistého formátu: 1100mm, šírka
čistého formátu: 300mm, spadavka 3mm
3-jazyčná šablóna: veľkosť fontu: 128pt, rozmer šablóny: dĺžka čistého formátu: 1100mm, šírka
čistého formátu: 400mm, spadavka 3mm.
Poznámka: brúsko každého uzavretého písmena je potrebne v polovici rozdeliť čiarou hrubou
min. 2mm kvôli laserovému rezaniu.
Vizuálne by mali všetky steny vyzerať rovnako, grafickú prípravu. Popisové polia by mali byť na
tabuľu vyznačené bielym sprejom. Popisové polia budú uvedené dvojjazyčne (Before I die / Skôr
ako zomriem, chcem...) alebo trojjazyčne (Before I die / Skôr, ako zomriem , chcem / Mielőtt
meghalok, szeretnék...).
Používané kriedy môžu byť biele alebo rôznofarebné. Kriedy a špongia na zotretie sú súčasťou
inštalácie. Na tabuli by mali byť uvedené, základné informácie o projekte, kto je správcom
projektu, zodpovedá za údržbu tabule, vrátane kontaktu pre prípad potreby.

b) umiestnenie
Inštalácia by mala byť umiestnená na frekventovanom, pešou chôdzou dobre dostupnom
mieste, kde nebude fyzickou prekážkou. Ideálne umiestnenie je zavesením alebo iným
upevnením na zvislej ploche. Alternatívne môže ísť aj o priestorovú inštaláciu.
c) komunikácia
O samotnej iniciatíve zabezpečila komunikáciu NO VIATICUS. O jednotlivých lokálnych
inštaláciách môže komunikovať realizátor buď sám alebo spolu s NO VIATICUS. Pre
komunikáciu o inštalácii ponúkame nasledovné kanály:
- umiestnenie informácii o inštalácii na webovej stránke www.beforeidie.sk - doplníme
to tam, keď nám o tom napíšete
- FB stránka „Before I Die Slovakia“, ktorá môže byť využitá na zverejňovanie termínov
a miest jednotlivých inštalácii, fotografii a ďalších informácií
- pravidelné fotenie odkazov na stene (v pravidelnom intervale a v rovnakom čase)
a ich následné umiestňovanie na FB, vytvorenie časozberného videa a dokumentu
Pre ďalšie informácie a pomoc nám napíšte na info@viaticus.sk
d) doba realizácie
Optimálna doba realizácie je v mesiacoch apríl/október, prípadne podľa lokálnych podmienok.
Dĺžku času inštalácie zvážte podľa vašich možností inštaláciu sledovať, aby nebola zneužitá na
nevhodný obsah.

Budeme radi, ak sa k projektu pripojíte!

