KONKURS NA PLAKAT
DO SZTUKI „DZIENNIKI GWIAZDOWE” STANISŁAWA LEMA
W REŻYSERII ANDRZEJA BARTNIKOWSKIEGO
Organizator konkursu:
Olsztyński Teatr Lalek, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn
Współorganizatorzy:
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-450
Olsztyn
Urząd Miasta Olsztyna, Plac Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
Przedmiot konkursu:
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu do sztuki wg „Dzienników
gwiazdowych” Stanisława Lema, w reżyserii Andrzeja Bartnikowskiego na podstawie
adaptacji reżysera, dostępnej w Olsztyńskim Teatrze Lalek.
2. Prace konkursowe muszą być wolne od wad prawnych. Prace konkursowe nie mogą
być pracami zbiorowymi.
Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być artyści plastycy z regionu Warmii i Mazur.
2. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić dowolną ilość prac.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest, dostarczenie do Olsztyńskiego Teatru Lalek
prac konkursowych spełniających warunki formalne regulaminu. Prace powinny być
zapakowane i podpisane na odwrocie pseudonimem artystycznym. Koperta dołączona do
pracy powinna być opatrzona tym samym pseudonimem, co praca konkursowa i zawierać
dokładne dane teleadresowe uczestnika (imię i nazwisko, tel. kontaktowy).
Wymagania dotyczące zakresu i formy prac konkursowych:
1. Prace konkursowe należy wykonać w pionie i zapisać jako plik otwarty w formacie:
szerokość 440 mm i wysokość 624 mm, 3 mm na spady, fonty powinny zostać
zamienione na krzywe.
2. Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką plastyczną.
3. Na plakacie powinny się znaleźć następujące dane: Olsztyński Teatr Lalek, ul.
Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 538 70 20, dyrektor naczelny i artystyczny
Zbigniew Głowacki, tytuł: „Dzienniki gwiazdowe” Stanisław Lem, adaptacja i reżyseria:
Andrzej Bartnikowski, scenografia: Paweł Walicki, muzyka: Marcin Rumiński, premiera
wrzesień 2015 r., logo do pobrania ze strony
http://www.teatrlalek.olsztyn.pl/galeria,logo-otl,5.html.
4. Pracę należy dostarczyć do Olsztyńskiego Teatru Lalek na płycie CD wraz z wydrukiem
1x1.
Termin składania prac:

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Olsztyńskiego Teatru Lalek w Olsztynie w
terminie do 31 sierpnia 2015 r.
2. Prace konkursowe niespełniające wymagań regulaminu lub otrzymane po upływie
terminu, o którym mowa w punkcie 1, nie będą podlegały ocenie.
Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Powołana przez Olsztyński Teatr Lalek komisja konkursowa spośród nadesłanych prac
wybierze 20, które będą zaprezentowane we foyer teatru. Jury wybierze jedną zwycięską
pracę, która zostanie wykorzystana do wykonania plakatu premierowego spektaklu
Olsztyńskiego Teatru Lalek – „Dzienniki gwiazdowe” oraz dwie prace, którym przyznane
zostaną wyróżnienia.
2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zgodą twórców na publikację prac
oraz zgodą zwycięzcy na wykorzystanie jego projektu jako plakatu premierowego OTL.
Wybrany projekt staje się własnością Olsztyńskiego Teatru Lalek.
3. Zwycięzcę konkursu oraz nazwiska autorów wybranych do wystawy prac ogłosimy do 9
września 2015 r. na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów konkursu.
Nagrody:
Laureat nagrody głównej konkursu otrzyma podwójne zaproszenie na premierę
spektaklu „Dzienników gwiazdowych” w Olsztyńskim Teatrze Lalek 26 września 2015 r., a
tuż przed premierowym spektaklem, podczas uroczystego otwarcia wystawy 20
wyróżnionych prac, zostanie mu wręczona, przyznana przez Olsztyński Teatr Lalek
nagroda pieniężna w wysokości 1400 zł, a twórcy dwóch wyróżnionych prac otrzymają
nagrody pieniężne w wysokości 300 i 200 zł.
Inne postanowienia:
1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
2. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem ponosi uczestnik konkursu.
3. Olsztyński Teatr Lalek , Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie i Urząd Miasta
Olsztyna zastrzegają sobie prawo do opublikowania pracy konkursowej wraz z imieniem i
nazwiskiem zwycięzcy konkursu w mediach oraz na własnych stronach internetowych.

