
www.escuchamivoz.org 
 

Av. Toreros Sur 1016, Guadalupe Jardín, 45030. Guadalajara, Jalisco. México. 

Teléfono (0133)3125-2153. Móvil (04433)1291-4693 e-mail: posters@escuchamivoz.org 

1 

Abril 29 / 2019 Guadalajara, Jalisco, México. 
 
 
 
NABÓR ZGŁOSZEŃ 2019 | ZGŁOŚ SWÓJ PLAKAT! 
TEMAT: METROPOLI 
 
https://www.escuchamivoz.org/convocatoria-call-for-entries 
 
 
UCZESTNICY KONKURSU: 
W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy projektanci, graficy, artyści wizualni i plastycy bez ograniczeń ze względu na 
wiek i płeć.  
Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 10 plakatów. 
 
REJESTRACJA: 
Udział w konkursie wymaga rejestracji: 
https://posters.escuchamivoz.org/Index.php/en/users/register 
Przed rejestracją należy zapoznać się z informacją o ochronie prywatności. 
 
PRZESYŁANIE PRAC: 
Plakat(y) należy przesyłać za pośrednictwem strony internetowej:  
FORMAT PIONOWY  
JPG 
2953 x 4134 px, 150 dpi w RGB (50 x 70 cm, 150 dpi w RGB).  
Plakaty niespełniające powyższych wymogów technicznych zostaną zdyskwalifikowane i nie będą podlegały ocenie 
jury. 
 
Nie publikuj swoich prac w mediach społecznościowych przed ogłoszeniem	werdyktu jury. 
 
Plakaty muszą być oryginalne, ale niekoniecznie nowe. 
Przesłane plakaty muszą być Twojego autorstwa.  
Przesyłając swój(e) podpis(y) potwierdzasz, że projekt został wykonany przez Ciebie i nie zawiera on elementów, które 
mogłyby naruszać własności intelektualne osoby trzeciej. 
 
Przesyłając swoją pracę do konkursu, przenosisz prawa do jej używania przez Toda Voz AC i zezwalasz na publikacje, 
emisje w jakichkolwiek mediach drukowanych lub elektronicznych w celach edukacyjnych, promocyjnych, 
charytatywnych, zbierania funduszy oraz na wszystkie działania związane z niniejszym konkursem. 
 
Autorzy zachowują prawo do własności swojej pracy. Powiadomimy Cię, gdy Twoja praca będzie reprodukowana lub 
rozpowszechniana w dowolnej formie. 
 
BRIEF I DODATKOWE INFORMACJE: 
Prosimy o uważne zapoznanie się z briefem konkursu, oraz najważniejszymi założeniami, a także referencjami, które 
mogą pomóc w pracy nad tematem konkursowym, oraz mogą stanowić cenny materiał do opracowania wstępnych 
koncepcji i dalszego rozwoju Twoich pomysłów.  
Wszystkie materiały można znaleźć na: www.escuchamivoz.org 
 
WAŻNE DATY: 
Konkurs będzie otwarty od 15 lutego do 15 czerwca 2019 roku. 
Nazwiska wybranych projektantów zostaną ogłoszone w sierpniu 2019 roku. 
Wystawy rozpoczną się od września 2019 roku (podamy ich harmonogram). 
 
NAGRODY: 
Nie przyznajemy nagród pieniężnych ani materialnych.  
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50 najlepszych plakatów wybranych przez międzynarodowe jury zostanie zaprezentowane na wystawie w Meksyku i 
prawdopodobnie w innych krajach na świecie.  
Jeśli chcesz, możesz wystawić kolekcję zwycięskich plakatów w swoim kraju - napisz do nas, aby uzyskać więcej 
informacji: posters@escuchamivoz.org.  
Obrady jury odbędą się w lipcu (jury online). 
Jeśli Twój plakat zostanie wybrany możesz	otrzymać za darmo kopię naszej wersji drukowanej (poprosimy tylko o 
pokrycie kosztów wysyłki), oraz certyfikat, który zostanie wysłany drogą elektroniczną. 
 
DZIĘKUJEMY ZA TWÓJ PLAKAT, KTÓRY PODNOSI ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNĄ! 
 
POBIERZ PEŁNY	DOKUMENT PDF: 
Link: 
 
 
INFORMACJE O TEMACIE TEGOROCZNEJ EDYCJI: 
https://www.escuchamivoz.org/marco-referencial-framework 
 
W 2015 roku podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku poświęconego zrównoważonemu rozwojowi, przywódcy światowi 
zobowiązali się do przyjęcia 17 celów o nazwie „Cele Zrównoważonego Rozwoju”, które mają zostać osiągnięte w 
roku 2030 (Agenda 2030). W ramach tych celów 11 odnosi się do Zrównoważonych Miast i Wspólnot.  
Obecnie ponad połowa ludności na świecie żyje w dużych miastach. Szacuje się, że do roku 2050 liczba mieszkańców 
miast osiągnie 6,5 miliona osób, co stanowić będzie dwie trzecie ludzkości.  
UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju opublikował następujące dane: 
3,5 miliarda ludzi, połowa ludności świata, mieszka w miastach.  
Do 2050 roku ludność miejska ma osiągnąć 6,5 miliarda. 
Miasta zajmują zaledwie 3 procent ziemskiej powierzchni, ale stanowią 60-80 procent zużycia energii i 75 procent 
emisji dwutlenku węgla.  
Obecnie w slumsach mieszka 828 milionów ludzi, a liczba ta rośnie.  
W 1990 roku było 10 miast z 10 milionami mieszkańców lub więcej; do roku 2014 liczba „mega-miast” osiągnęła 28.  
W nadchodzących dziesięcioleciach 95 procent ekspansji miejskiej nastąpi w krajach rozwijających się. 
1,2 miliarda miejsc pracy zależy od zdrowego i stabilnego środowiska. 
Źródło: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-11-sustainable-cities-and-
communities.html 
 
Uważa się, że osiągnięcie zrównoważonych, harmonijnych miast i społeczności jest niemożliwe jeśli nie zmieni się 
sposób organizacji, budowy i zarządzania	miastami. Jest to jeden z głównych powodów, dla których kultura i rdzenne 
społeczności odgrywają główną rolę w Agendzie ONZ do 2030 roku. 
W dużym stopniu kultura i rdzenne społeczności przyczyniają się do zmiany klimatu i zmniejszania ubóstwa, ponieważ 
są	one strażnikami zasobów naturalnych, co stanowi cenny wkład w praktyki zarządzania przestrzeniami i źródłem ich 
utrzymania.  
To staje się podstawą do tworzenia i wreszcie budowania miast sprzyjających społeczeństwu, dostępu do mobilności,	
zmniejszenia ubóstwa i do otwarcia na ogromną różnorodność kulturową, która pozwala zmniejszyć dystans między	
mieszkańcami dużych miast, optymalizację i wykorzystanie zasobów naturalnych. 
 
KILKA WAŻNYCH	POJĘĆ,	KTÓRE	MOŻESZ	WYKORZYSTAĆ	W	SWOJEJ	PRACY: 
Godne mieszkanie 
Dostęp do wody 
Troska o środowisko w mieście 
Transport miejski 
Ubóstwo miejskie 
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Przestrzeń publiczna 
Zielone obszary w mieście 
Mobilność (na przykład korzystanie z roweru) 
 
TROCHĘ	INSPIRACJI ... 
Podczas gdy miasta i ich mieszkańcy stoją przed olbrzymim wyzwaniem celów Agendy 2030, chcemy aby były naszym 
domem i stanowiły kolebkę różnorodnych przejawów twórczych i bogatej ekspresji artystycznej. 
  
Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka inspiracji: 
 
Muzyka i miasto: 
Los auténticos Decadentes 
https://www.youtube.com/watch?v=vCVZm9lYtdA 
Bruce Springsteen: 
https://www.youtube.com/watch?v=OxKwOTgt0to&frags=pl%2Cwn 
Manu Chao 
https://www.youtube.com/watch?v=JVmjLGxFJAw&frags=pl%2Cwn 
Miguel Ríos 
https://www.youtube.com/watch?v=batqI8HV8tQ&frags=pl%2Cwn 
Urban Blues 
https://www.youtube.com/watch?v=hra_-MWVjao&frags=pl%2Cwn 
The Clash 
https://www.youtube.com/watch?v=8nHAGAd0jIg&frags=pl%2Cwn 
La Maldita Vecindad: 
https://www.youtube.com/watch?v=1rdp41mtsWk&frags=pl%2Cwn 
Sting: 
https://www.youtube.com/watch?v=kuZm8zCS_EY&frags=pl%2Cwn 
Miguel Bosé: 
https://www.youtube.com/watch?v=IbCUPnWULZ8&frags=pl%2Cwn 
Frank Sinatra: 
https://www.youtube.com/watch?v=YDBQs1U5x8U&frags=pl%2Cwn 
 
Poezja: 
Poezja miast: 
https://www.poets.org/poetsorg/poems?field_poem_themes_tid=941 
Poezja miejska: 
https://nextcity.org/daily/entry/best-poems-about-cities 
Zrównoważone miasta, przestrzenie publiczne: 
https://www.ted.com/talks/amanda_burden_how_public_spaces_make_cities_work?language=es 
https://www.ted.com/talks/alex_steffen/transcript?language=es 
 
Paley Park NY: 
https://www.google.com.mx/search?q=paley+park&tbm=isch&source=hp&sa=X&ved=2ahUKEwitxMCw5ozgAhVCb
K0KHedlBroQsAR6BAgDEAE&biw=1222&bih=822&dpr=2#imgrc=xutw3lTe_CsfwM: 
 
Więcej linków inspiracji ... 
https://www.youtube.com/watch?v=XqogaDX48nI&frags=pl%2Cwn 
https://www.youtube.com/watch?v=eSsDgiRrSOY&frags=wn 
https://www.nationalgeographic.es/historia/2017/07/asi-son-las-casas-ataud-donde-viven-200000-personas-en-hong-
kong 
 
JURY 2019 
 
Gus Morainslie – Meksyk / Australia   
Projektant, aktywista, założyciel Segunda llamada 
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Patrycja Longawa – Polska  
Plakacistka 
 
Wu Wuenyue – Chiny  
Profesor Renmin Unniversity Design  
 
María Papaefstathiou – Grecja  
Projektantka, założycielka International Reggae Poster Contest 
 
Hugo García – Meksyk  
Projektant, plakacista, profesor designu Uniwersytetu Iteso 
 
Carmelo Rodríguez i Rocío – Hiszpania 
Założyciele enorme studio 
 
Libertad Zavala – Meksyk 
Dyrektor do spraw mobilności	Jalisco 
 
Rodolfo Flores González – Meksyk 
Koordynator do spraw społecznych	i	uczestnictwa w życiu społecznym powiatu Tlajomulco  
 
Gerardo Ascencio Rubio – Meksyk 
Dyrektor do spraw kultury powiatu Zapopan 
 
 
(tłumaczenie	dr	Agnieszka	Ziemiszewska) 
 

 


