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FotoLAB 23 | Lipsk-Kraków 
Ogłoszenie – miejsca ekspozycji wystawy 

 
Nasz pomysł 
W 2023 roku będziemy obchodzić 50-lecie partnerstwa miast Krakowa i Lipska. Zależy nam, by 
kontakt między mieszkańcami obu miast miał autentyczny wymiar. Chcemy przybliżać Kraków 
i Lipsk nie tylko jako miasta słynące z zabytków, lecz jako miejsce życia ich obywatelek i obywa-
teli. Na naszą wystawę złożą się fotografie z miast partnerskich, zaprezentowane w różnych 
formach w 23 miejscach drugiego miasta, m.in. wyświetlane z rzutnika, wydrukowane w formie 
plakatu lub jako pocztówka. Czas wystawy to 20.09 – 4.10. 2020 r. 
 
Czego szukamy? 
Poszukujemy w Krakowie miejsc, w których prezentowane będą zdjęcia z miasta partnerskiego 
Lipska. Fotografie powinny być dostępne bez ograniczeń i dobrze wyeksponowane, np. 
w oknach, gablotach etc. Będziemy wdzięczni za wszelkie pomysły jak można zaprezentować 
zdjęcia. Może to być forma plakatu, pocztówki, wyświetlania z rzutnika na szybę i inne.  
 
Jak będzie wyglądać wystawa? 
Dla zdjęć z Lipska poszukujemy miejsc prezentacji w Krakowie, i odwrotnie. Fotografie będą 
wystawione  przez co najmniej 2 tygodnie – powinny być dostępne bez ograniczeń i prezento-
wane nieodpłatnie. Na przygotowanej na potrzeby projektu mapie miasta umieścimy krótkie 
informacje o miejscach, gdzie można obejrzeć poszczególne zdjęcia. Ponadto wszystkie zdjęcia 

zostaną umieszczone w albumie dostępnym w internecie. Udostępnione tam zdjęcia będzie 
można pobrać i wyeksponować w kolejnych miejscach. Album będzie dostępny w internecie 
do 2023 roku i będzie częścią obchodów 50-lecia partnerstwa Krakowa i Lipska. 
 
Co oferujemy? 
FotoLAB 23 to projekt niekomercyjny. Niestety nie możemy sfinansować kosztów ekspozycji 
zdjęć, mamy jednak nadzieję, że niektórym z was spodoba się nasz pomysł. Nasze działanie ma 
bowiem realny wpływ na kilka aspektów.  
- Prezentując zdjęcia z Lipska w Krakowie, możecie mieć swój udział w tworzeniu partnerstwa 
miast. Zdjęcia mogą przy tym pokazywać przestrzenie podobne do Waszej lub wręcz przeciwnie 
– zupełnie inne perspektywy. 

- Weźmiecie udział w międzynarodowej wystawie, która będzie szeroko reklamowana.  
- Na wystawie zaprezentujemy wszystkie miejsca, w których eksponowane będą zdjęcia. Album 
fotograficzny będzie dostępny na naszej stronie internetowej do 2023 roku w ramach 
obchodów jubileuszu partnerstwa miast. 
- Osoby odwiedzające wasze miejsce będą miały okazję poznać  także was i waszą ofertę.  
- Możecie poszerzyć swoją wiedzę na temat miasta partnerskiego Lipska, a także zdobyć 
nowych znajomych z Lipska i Krakowa. 
 
Jak wziąć udział? 
1. Prześlijcie nam do 15 sierpnia 2020 roku maila z informacją o miejscu, w którym moglibyście 
wyeksponować fotografię, w miarę możliwości łącznie z waszym pomysłem, jaką formę może 
mieć jej prezentacja. 

3. Do końca sierpnia odezwiemy się do was i wspólnie omówimy dalsze kroki. 
 
Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie zgłoszenia lub w przypadku pytań? 
Prosimy o e-mail na adres: krakauleipzigfotoLAB@gmail.com 
 
Projekt jest wspierany finansowo przez Miasto Lipsk, Referat ds. Współpracy Międzynarodowej. 

 


