
Konkurs Plastyczny - Teatr Szaniawskiego
Regulamin

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie z siedzibą przy ul. C. K. Norwida 10,
tel.: 22 784 44 99, e-mail: mok@moklegionowo.pl, www.moklegionowo.pl.

Przesłanie konkursu
Dramatopisarstwu Jerzego Szaniawskiego (które próbujemy przywrócić żywemu obiegowi kultury
poprzez  cykl  wydarzeń  Festiwal  Szaniawskiego  Legionowo)  towarzyszyły  od  debiutu  autora
w  okresie  międzywojennym  wyobrażenia  plastyczne,  obecne  przede  wszystkim  na  plakatach
i w programach teatralnych jego sztuk. Owe plakaty, afisze i programy – przynajmniej te do dziś
zachowane – nie grzeszą bogactwem plastycznej wyobraźni i pełnią tylko służebną, promocyjną
funkcję wobec ogłaszanych przez nie spektakli.
Sądzimy, że ta oszczędność kompozycji i środków graficznych nie wyczerpuje możliwości, jakie
oferują  plastykom  teatralne  wizje  Szaniawskiego;  zarówno  jego  sztandarowe  dramaty:  „Dwa
teatry”, „Adwokat i róże”, „Ptak” jak i nieco zapomniane: „Lekkoduch”, „Papierowy kochanek”,
„Ewa”,  „Most”  czy  „Fortepian”  mogą  prowokować  nie  tylko  do  etycznej,  ale  też  plastycznej
refleksji.
Jeśli tradycyjnie stabilna forma literacka dramatów zapisanych przez „Samotnika z Zegrzynka” jest
trwała i ustalona – to towarzysząca jej obrazowa wizja plakatu nie musi przecież być związana
literacką tradycją.
Poprzez współczesny,  operujący nowoczesnymi środkami wyrazu, inspirujący,  odnoszący się do
obecnego zasobu społecznej  wyobraźni  plakat  dramatu Szaniawskiego możemy przybliżyć  jego
twórczość tu i teraz – przecząc jej marginalizacji. Warto spróbować!

Cele konkursu
- Ożywienie pamięci o związanym z powiatem legionowskim pisarzu i dramaturgu.
- Wzbudzenie zainteresowania twórczością Jerzego Szaniawskiego.
-  Inspirowanie  indywidualnych  działań  artystycznych  odnoszących  się  do  uznanych  wartości
estetycznych.
- Stworzenie możliwości prezentacji  twórczości plastycznej i konfrontacji  z innymi dziedzinami
sztuki.
-  Budowanie  środowiska  artystycznego  wspierającego  nowe  odczytywanie  dramatów
Szaniawskiego.

Temat konkursu
Plakat teatralny ogłaszający spektakl Jerzego Szaniawskiego.
Lista spektakli (z datami powstania), które polecamy szczególnej uwadze uczestników: Ptak (1923),
Żeglarz  (1925),  Adwokat  i  róże  (1929),  Fortepian  (1932),  Dwa  teatry  (1946).  Plakat  może
ilustrować również inne, wydane drukiem, dramaty Szaniawskiego.
Ogłaszany spektakl jest oczywiście wyłącznie wirtualny i ma istnieć głównie w wyobraźni plastyka.
Na życzenie Uczestnika organizator udostępni treść dramatu Szaniawskiego, do którego Uczestnik
pragnie sporządzić plakat. Forma udostępnienia – do uzgodnienia.



Uczestnicy konkursu
Konkurs jest adresowany do młodzieży i dorosłych.
Kategorie wiekowe:

– młodzież ze szkół średnich
– dorośli.

Prace konkursowe
- Każdy uczestnik może złożyć jedną, dwie lub trzy prace konkursowe, pod warunkiem, że dotyczą
różnych dramatów.
- Przyjmujemy prace w formacie nie mniejszym niż A3 i nie większym niż B1, w technice płaskiej
(malarstwo, rysunek, tradycyjne techniki graficzne, grafika komputerowa, techniki mieszane).
- Do oryginalnej pracy należy dołączyć jej cyfrowy obraz.

Zgłoszenia
- Zgłoszenia przyjmujemy w siedzibie organizatora od 6 do 10 maja 2019.

Rozstrzygnięcie konkursu
-  Rozstrzygnięcia  konkursu  dokona  powołane  przez  organizatora  jury  złożone  z  plastyków
i teatrologów.
- Rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone pod czas II  edycji  Festiwalu Szaniawskiego – Legionowo
w dniach 24 – 26 maja 2019.
- Jury przyzna następujące nagrody:
nagroda główna – 1000 zł
dwie nagrody w każdej kategorii wiekowej po 600 zł
wyróżnienia – 400 zł

Wystawy pokonkursowe
-  Organizator  zorganizuje  wystawy pokonkursowe w Galerii  Sztuki  Ratusz  w Legionowie  oraz
w innych galeriach powiatu legionowskiego.
-  Uczestnicy  zostaną  powiadomieni  o  terminach  wystaw  z  co  najmniej  tygodniowym
wyprzedzeniem.

Postanowienia końcowe
- Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania i publikowania nagrodzonych prac.
-  Zobowiązujemy  się  do  poszanowania  osobistych  praw  autorskich,  ale  każdy  z  uczestników
przekazuje organizatorowi autorskie prawa majątkowe do przekazanej na konkurs pracy.
- Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i ją
akceptuje.


