TEATRALNA ANTOLOGIA NOWYCH UTOPII
Wszyscy zastanawiamy się, jak długo to jeszcze potrwa. Jak po pandemii będzie wyglądało życie
teatralne? Na przekór uparcie powracającym obawom i frustracjom, wybiegnijmy myślą w przyszłość
i skupmy się na wizjach lepszego świata. Jako Teatr Zagłębia w Sosnowcu ogłaszamy konkurs
na cyfrowe dzieło artystyczne, którego tematem są marzenia, utopie, raje, światy doskonałe. Do
uczestnictwa w konkursie zapraszamy artystów i artystki indywidualne oraz zespoły. W sposobie
interpretacji tematu pozostawiamy dowolność.
W pierwszej części konkursu jury wyłoni 10 najlepszych realizacji spośród propozycji nadesłanych
w formie m.in. plików filmowych, dźwiękowych, utworów literackich, serii zdjęć lub linków do stron
internetowych. Laureaci tej części konkursu zostaną nagrodzeni kwotą 1500 zł brutto. Spośród nich, do
drugiej części konkursu jury zakwalifikuje dwie osoby lub grupy, których zadaniem będzie stworzenie
rozbudowanych wersji początkowych projektów. Za ich przygotowanie artyści i artystki otrzymają
10 500 zł brutto.
Zależy nam nie tylko na przekazaniu istotnych środków dla twórców znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej, ale także na niewykluczaniu z konkursu artystek i artystów nieposługujących
się sprawnie narzędziami cyfrowymi. Dlatego laureatom drugiej części konkursu Teatr zapewni
wsparcie twórców i twórczyń nowych mediów w zakresie montażu filmowego, reżyserii dźwięku,
animacji komputerowej oraz web designu. Laureaci otrzymają także możliwość korzystania z sali
teatralnej, wyposażenia technicznego teatru, pomoc organizacyjną i promocyjną. Jedyne wymaganie
z naszej strony to zaangażowanie w projekt trzech etatowych aktorów/aktorek Teatru Zagłębia.
Formę współpracy z konsultantami ds. nowych mediów oraz z aktorami i aktorkami ustalimy
indywidualnie podczas spotkania produkcyjnego z laureatami drugiej części konkursu i uzależnimy ją
m.in. od specyfiki danego projektu oraz aktualnie obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19. Premiery projektów internetowych spektakli planujemy na przełom września i października
2020 roku.
Prace ocenia jury w składzie: Arti Grabowski, Jacek Jabrzyk,
Jolanta Janiczak, Justyna Łagowska.

KLUCZOWE TERMINY
Termin zgłaszania projektów mija 29 czerwca 2020 o godz. 12:00.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 6 lipca 2020.
Spotkania produkcyjne z laureatami drugiej części konkursu odbędą się w siedzibie Teatru Zagłębia
lub online w dniach 8, 9 lub 10 lipca 2020.
Ukończenie pracy nad rozbudowanymi wersjami projektów nie może nastąpić później
niż 11 września 2020 roku.

ZGŁOSZENIA
Prosimy o wysyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres tanu@teatrzaglebia.pl.
Na zgłoszenie składają się:
•

wypełniony formularz zgłoszeniowy w formacie PDF

•

załączone dzieło w jednym ze wskazanych formatów zapisu pliku:
•

w formacie .mov lub .mp4 w przypadku dzieła filmowego

•

w formacie .mp3 lub .wav w przypadku dzieła muzycznego

•

w formacie .jpg, .gif lub .png w przypadku dzieła graficznego

•

w formacie .pdf w przypadku dzieła tekstowego

•

w postaci linku do strony web w przypadku dzieła internetowego.

W przypadku załączników większych niż 20 MB prosimy o skorzystanie z usług serwisów hostingowych
(np. wetransfer.com). Maksymalny rozmiar całkowity dzieła to 500 MB.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny do pobrania na stronie
tanu.teatrzaglebia.pl
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