WYOBRAŹ SOBIE MUR
OPEN CALL W RAMACH MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2017

I ORGANIZATORZY
Open call „Wyobraź sobie mur” jest organizowany przez
Fundację Malta z siedzibą przy ul. Ratajczaka 44, 61- 728
Poznań.
II IDEA
Wyobraź sobie mur. Z czego jest zbudowany, jak wysoki, jak
długi, na ile metrów wbija się w ziemię? Kto go buduje, kto
ochrania, kto konserwuje, kto na niego patrzy — codziennie,
kto przy nim pracuje — każdego dnia przekracza? Czyje
horyzonty ogranicza, czyje reprezentuje, ile kosztuje i kto
płaci za niego najwyższą stawkę?
Mur nas zamyka-ochrania-oddziela-konserwuje. Jest
przestrzenią ja, ty zostajesz po drugiej stronie, jest
przestrzenią ty, ja zostaję po drugiej stronie.
Mury nie muszą być z betonu, aby dzielić, wystarczy
widmologia rynku, biurokracja, rozkaz, zakaz i nakaz.
Wystarczy moje: nie wiem, nie chcę, nie akceptuję, unikam,
pogardzam. Pomimo to, 65 krajów w ostatnich dwóch latach
zamurowało swoje terytoria, cztery razy więcej niż po upadku
muru berlińskiego.
Mur stał się faktem, elementem codzienności. Z tego powodu
będziemy ćwiczyć się do życia po jednej lub drugiej stronie
muru. Przetniemy plac Wolności wzdłuż i wszerz, za i
przeciw, tak i nie, ja i inny. Stworzymy plac negocjowania
Wolności. Postaramy się zrozumieć dlaczego mury powstają,
po to, aby jak najszybciej je zburzyć.
Do tego potrzebujemy Was — aby z muru uczynić, wbrew jemu
samemu, przestrzeń negocjacji. Wierzymy, że mur jest tezą,
która poprzez odpowiedni dobór argumentów może zostać
obalona.
Rozpisujemy open call na argumenty około-murowe: warsztaty,
performensy partycypacyjne, działania zmieniające widza w
uczestnika. Zapraszamy wszystkie i wszystkich
zainteresowanych, z doświadczeniem murarskim i bez,
fachowców/czynie i amatorów/ki.

III ZADANIE
1.

2.

3.

Zadaniem uczestników open calla „Wyobraź sobie mur”
jest stworzenie koncepcji na warsztaty lub serię
warsztatów, performens partycypacyjny, działanie
artystyczne zmieniające widza w uczestnika, odnoszących
się do idei wyrażonej w pkt. II. Wybrane projekty
zostaną zrealizowane na placu Wolności, w ramach
programu Generatora Malta w trakcie trwania Malta
Festival Poznań 2017.
Projekty powinny być przygotowane z myślą o otwartej
przestrzeni placu Wolności w Poznaniu, która w trakcie
trwania Malta Festival Poznań staje się centrum
wydarzeń. Tam, poza małą architekturą i scenami, stanie
symboliczny obiekt stanowiący reprezentację muru.
Maksymalny kosztorys jednego projektu: 1500 zł brutto.

IV TERMINY
1.
2.
3.

Nabór zgłoszeń: 29.03-18.04.2017.
Ogłoszenie wyników: 25.04.2017.
Termin realizacji: 16-25.06.2017.

V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1.

2.
3.

4.

5.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Malta, będącą
organizatorem Malta Festival Poznań 2017, zwaną dalej
Organizatorem.
Konkurs ma charakter otwarty.
Nie można przenosić na inne osoby uczestnictwa w
programie, jak i żadnych praw i obowiązków z nimi
związanych, w tym także prawa do realizacji projektu.
Organizator oświadcza, że zgromadzone projekty oraz
adresy mailowe Uczestników będą wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu.
Jeżeli realny budżet wybranych projektów będzie wyższy
niż założony w zgłoszeniu, Organizator zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z realizacji projektu, chyba że
zostaną znalezione dodatkowe środki.

VI PRZEBIEG KONKURSU
1.

Aby zgłosić się do konkursu, należy:
a.

b.

2.
3.

4.

5.

Wypełnić wszystkie punkty załączonego
kwestionariusza – do pobrania TUTAJ (link).
Organizator zastrzega, że formularze wypełnione
jedynie częściowo nie będą rozpatrywane.
Przesłać formularz na adres: generator@maltafestival.pl do dnia 18.04.2017
Poprzez zgłoszenie do konkursu Uczestnik oświadcza,
że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi
konkursowych nie narusza przepisów prawa ani prawem
chronionych dóbr osób trzecich. Uczestnik odpowiada
za naruszenie cudzych dóbr osobistych oraz praw
autorskich i zobowiązuje się przejąć wszelkie
roszczenia względem Organizatora wynikające z
naruszenia tych praw.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25.04.2017 r. na
stronie http://malta-festival.pl.
Organizator zaprosi wybranych Uczestników do ich
realizacji projektów, w ramach wydarzenia Generator
Malta, będącego częścią Malta Festival Poznań 2017.
Projekty będą realizowane w trakcie trwania Malta
Festiva Poznań, między 16 a 25 czerwca 2017. Dokładne
terminy realizacji poszczególnych projektów zostaną
uzgodnione przez Organizatora z Uczestnikami po
rozstrzygnięciu konkursu.
Organizator pokryje koszty dojazdu wybranych
Uczestników.

VII ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1.

2.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do
niewyłonienia do realizacji żadnego z projektów.
Wybór projektu nie oznacza zatwierdzenia jego
realizacji, realizacja projektu odbędzie się na
podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy
Organizatorem a Autorem wybranego projektu.
Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z
wybranymi Uczestnikami w trakcie trwania konkursu w

4.
5.

6.
7.

celu doprecyzowania elementów projektu.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25.04.2017 r. na
stronie www.malta-festival.pl.
Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez
jury powołane przez Organizatora wg następujących
kryteriów:
a. oryginalności koncepcji odwołującej się do idei
zawartej w ogłoszeniu
b. sposobu zaangażowania uczestników Malta Festival
Poznań i/lub przechodniów w projekt
c. dopasowania projektu do specyfiki placu Wolności.
Jury wybierze zwycięskie projekty większością głosów.
Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.
Jury może nie wybrać żadnego z projektów.

VIII JURY KONKURSOWE
W skład Jury wchodzą:
1. Zofia Nierodzińska
2. Joanna Pańczak
3. Agnieszka Różyńska

Sekretarką konkursu jest Aleksandra Juchacz.

