Konkurs na teatralny mural
2015-07-23
Ponad 30 metrów kwadratowych powierzchni będzie miał nowy mural, który powstanie na
elewacji Teatru „Praska 52” znajdującego się na terenie Dębnik. Autora poznamy w drodze
konkursu. Oficjalnie ruszyła bowiem IV edycja artystycznych zmagań „Ósemka w sprayu”.
Tegoroczny temat brzmi: „Życie jest teatrem”.

Organizatorami konkursu są Rada Dzielnicy VIII Dębniki, Dom Kultury „Podgórze”,
Straż Miejska Miasta Krakowa, Teatr „Praska 52” oraz Zarząd Budynków
Komunalnych. Głównym celem „Ósemki w sprayu” jest wspieranie sztuki street-art
jako jednego ze sposobów na poprawę estetyki przestrzeni miejskiej.
Takie inicjatywy pozwalają również przełamywać stereotypy i burzyć schematy
myślenia o graffiti wyłącznie jako o wandalizmie. Dodatkowo jest to szansa na
promocję młodych, utalentowanych artystów.
Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, posiadających
zdolności plastyczne i manualne. W swoich projektach autorzy powinni uwzględnić
specyfikę Teatru Praska 52, logo teatru, rekwizyty, fikcyjne postaci oraz elementy
choreografii scenicznej.
Pełen regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny na stronie
internetowej Rady Dzielnicy VIII (www.dzielnica8.krakow.pl). Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wypełnienie i nadesłanie karty zgłoszeniowej wraz z projektem
planowanego graffiti artystycznego (muralu) z wyszczególnieniem rozmiarów i
kolorów, jakie zostaną użyte. Projekt muralu o realnych rozmiarach 15,28 m x 2,15 m
powinien być przesłany w formie pliku JPG o rozdzielczości min. 300 DPI.
Zgłoszenie udziału w konkursie na karcie zgłoszeniowej wraz z projektami należy
przesłać pocztą na adres Rady Dzielnicy VIII: ul. Praska 52, 30-322 Kraków lub drogą
elektroniczną na adres: rada@dzielnica8.krakow.pl w terminie do 20 września 2015
roku.
Każdy uczestnik konkursu (grupa uczestników) może złożyć maksymalnie dwa
projekty. Organizator zapewnia farby oraz inne materiały potrzebne do realizacji
projektu.
Wyboru najlepszego finałowego projektu dokona Komisja Konkursowa, w skład której
wchodzą: artysta plastyk, artysta grafficiarz, Główny Plastyk Miasta, przedstawiciele
akcji społecznej Pogromcy Bazgrołów oraz zespołu zdaniowego ds. zwalczania
nielegalnego graffiti przy Prezydencie Miasta Krakowa, opiekun artystyczny Teatru
Praska 52, przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII Dębniki oraz współorganizatorów.
Ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu września 2015 r.
Nagrodą główną będzie możliwość zrealizowania projektu na wyznaczonej
powierzchni w określonym przez organizatora terminie. Dodatkowo wykonawca (lub
grupa wykonawców) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł.

Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu z ramienia Rady Dzielnicy VIII jest
radna Urszula Twardzik (kontakt: tel.607445488; e-mail: ulatwar@wp.pl).
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