
OTEVŘENÁ VÝZVA

Webová stránka “Tsuzuku - Pokračuje” je projekt pro rozšíření možnosti, jak si hrát s archivními 
obrázky ostatních. Hledáme Vaše archivní obrázky v následujících dvou projektech. Těšíme se na 
spolupráci s Vámi. 

■ Flyers Surfing - Procházení letáků
Hledáme letáky výstav nebo představení, které Vám přinesou vzpomínky. Nemohl jste ji třeba vidět, 
změnilo Váš život nebo jen tak se vám líbí design. Pracujeme na webových stránkách, abychom 
zveřejnili virtuální úložný prostor na dobu neurčitou s Vašimi archivními letáky.

□Jak se poslat
Zašlete, prosím, emailem následující informace.

 Předmět: Procházení letáků
 Obrázek: Naskenovaný obrázek - oboustranné nebo jednostranné 
	 * S kvalitou, která dokáže číst znaky (při 150 dpi nebo více)

 Celé jméno (Pro správu, není pro veřejnost.)
 Jméno(Pro veřejnost, může být přezdívka nebo anonym)
 Velikost letáku (mm×mm)
 Důvod skladování (pokud chcete napsat)

■ Mičiniwa - Zahradní projekt
“Mičiniwa” je starý zvyk, který zbývá v oblasti Echigo-Tsumari v prefektuře Niigata v Japonsku. 
Místní lidi plní zahradu a ulici s květinami, aby s ní přivítali návštěvníků. Květy Mičiniwa jsou 
seřazené na hranici mezi soukromým prostorem domu a ulici ve veřejnosti. Pro tento projekt 
shromažďujeme fotografie zahrad ze cého celého světa a s nimi děláme dlouhý Mičiniwa horizont 
na našich webových stránkách. 

□ Jak se poslat
Zašlete, prosím, emailem následující informace.

 Předmět: Mičiniwa
 Obrázek: Zašlete, prosím, co nejvíce horizontální a vertikální fotografie.

 (*při 150 dpi nebo více)
 Celé jméno (Pro správu, není pro veřejnost.)
 Jméno(Pro veřejnost, může být přezdívka nebo anonym)
 Informace o fotografii: umístění, datum, jméno

 (Pro veřejnost, může být přezdívka nebo anonym)
 Příklad: Malé Svatoňovice / 31. 1. 2021 / Karel Čapek
 ※ Bylo by možné, že bychom pracovali s mozaikami, kde lze identifikovat osobní informace. 

[Poznámky]
Děkujeme za Vaše pochopení, že obrázky a informace, které nám poskytnete, budou použity pouze pro webové 
stránky “Tsuzuku - Pokračuje”.
Vyloučili bychom informace, které porušují autorská práva, lidská práva, a informace, které významně porušují 
veřejnou morálku.

Kontaktní informace pro dotazy 
“Tsuzuku - Pokračuje” Shun Tsuzawa 
info@tsuzuku.space
https://tsuzuku.space/

Čeština / Czech


