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Ogłoszenie – fotografie
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 obywateli. 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?
Na potrzeby wystawy, która będzie prezentowana w Lipsku (oraz w internecie) szukamy zdjęć
krakowskich przestrzeni, które współtworzą i na które mają wpływ mieszkańcy i mieszkanki. W jaki
sposób przyczyniają się do tego, że miasto jest kolorowe, jak wypełniają je życiem? Liczymy na
różne spojrzenia na Kraków, nieważne czy mieszkacie w nim od niedawna, czy już dłużej.
W idealnym przypadku na zdjęciu powinno znaleźć się odniesienie do Krakowa.
Jak wyeksponujemy fotografie?
- Dla każdej fotografii wyszukamy miejsce, w którym będzie ona mogła być nieodpłatnie
prezentowana. Zdjęcia z Lipska zostaną pokazane w Krakowie, te z Krakowa – w Lipsku.
- Każda fotografia zostanie umieszczona w albumie fotograficznym dostępnym w internecie
wraz z notką o autorze/autorce
- Zdjęcia będą wykorzystane do celów niekomercyjnych, wyłącznie na potrzeby projektu.
Co oferujemy?
Autorom i autorkom fotografii nie jesteśmy w stanie niestety zapewnić honorarium, ponieważ
nasz projekt dysponuje bardzo ograniczonymi środkami finansowymi. Możesz jednak wziąć
udział w międzynarodowej wystawie i pokazać szerokiej publiczności swoje spojrzenie na
miejsce zamieszkania, zaprezentować swoją osobistą perspektywę, przestrzeń życia i otoczenie
społeczne. Album fotograficzny będzie prezentowany na naszej stronie do 2023 roku w ramach
obchodów jubileuszu 50-lecia partnerstwa Krakowa i Lipska, więc możesz realnie współtworzyć
partnerstwo tych miast.
Jak wziąć udział?
1. Wyszukaj zdjęcie swojego autorstwa, które pasuje tematycznie do naszego projektu lub
wykonaj nowe zdjęcie.
2. Prześlij nam do 15 sierpnia 2020 roku maila ze zgłoszeniem, jeśli chcesz – od razu załączając
swoje zdjęcie.
3. Do końca sierpnia odezwiemy się do ciebie 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.
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