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NABÓR ZGŁOSZEŃ 2021 | ZGŁOŚ SWÓJ
PLAKAT!
HANDS ARE TO CREATE

UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs jest otwarty dla wszystkich projektantów,
grafików, artystów wizualnych bez ograniczeń na wiek,
płeć czy pochodzenie. Każdy uczestnik może zgłosić
do 10 plakatów.

REJESTRACJA PRAC:
Udział wymaga rejestracji na stronie
www.escuchamivoz.org.
Przed rejestracją zapoznaj się z naszą polityką
prywatności.
System wygeneruje konto, które wymaga aktywacji
poprzez kliknięcie linku wysłanego na Twój adres e-
mail. Pamiętaj, aby sprawdzić spam i mieć nasz adres
e-mail w swojej książce adresowej, aby uniknąć
ewentualnych opóźnień.
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się
z nami.

PRZESYŁANIE PRAC:
Każdy uczestnik wysyła swój plakat(y)online:
2953 × 4134 pikseli przy 150 dpi
RGB (50 × 70 cm przy 150 dpi w RGB).
FORMAT PIONOWY
JPG
Max. 10 MB (na 1 plakat)
Plakaty niespełniające tych wymogów zostaną
zdyskwalifikowane i stracąmożliwość udziału w
konkursie.

Nabór prac będzie otwarty od 10 lutego do 20 maja
2021 r.

Prosimy nie publikować swoich plakatów w sieciach
społecznościowych do czasu wydania werdyktu Jury.

BRIEF I DODATKOWE INFORMACJE:
Bardzo ważne jest przeczytanie BRIEF i informacji
FRAMEWORK, które pogłębiają wiedzę na temat
HANDS ARE TO CREATE. Może to być cennym
materiałem w procesie postawania koncepcji i rozwoju
pomysłów.

WAŻNE DATY I DEADLINE:

Nabór prac będzie otwarty od 10 lutego do 20 maja
2021 r.

Jury spotka się online w okresie: maj — czerwiec 2021
r.

Jeśli Twój plakat zostanie wybrany możesz otrzymać za
darmo kopię naszej publikacji drukowanej (poprosimy
tylko o pokrycie kosztów wysyłki), oraz certyfikat,
który zostanie wysłany drogą elektroniczną.
(Wersja drukowana tej edycji konkursu jest uzależniona
od wsparcia sponsorów, jednak planujemy wersję
elektroniczną).

Nazwiska wybranych projektantów zostaną ogłoszone
w czerwcu/lipcu 2021 r.

Harmonogram wystaw ogłosimy w miarę rozwoju
planu i miejsc.

NAGRODY I CERTYFIKATY:
Nie przyznajemy nagród pieniężnych ani materialnych.
50 najlepszych plakatów wybranych przez
międzynarodowe jury i weźmie udział w wystawach
objazdowych w Meksyku i prawdopodobnie w innych
krajach na świecie.
Jeśli chcesz, możesz wystawić plakaty w swoim kraju!
Napisz do nas, aby uzyskać więcej informacji:
posters@escuchamivoz.org
Spójrz na nagrodę BLUE CAUSE AWARD i zaangażuj
się!

INNE WAŻNE INFORMACJE:
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.



FRAMEWORK 2021

Autorzy zachowują prawo do własności swojej pracy.
Powiadomimy Cię, gdy Twoja praca będzie
reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek
formie.

INFORMACJE O TEMACIE TEGOROCZNEJ EDYCJI:
BRIEF
Na naszych oczach, w różnych okresach ludzkości,
wciąż ujawniane są destrukcyjne zachowania, które
burzą zaufanie i ład społeczny.

Na szczęście są tacy, którzy budują, są to ci, którzy
tworzą lepszy świat. To dzięki nim cywilizacja wciąż
trwa, a nawet potrafi się rozwĳać.

Podczas pandemii widzieliśmy dziesiątki tysięcy
anonimowych bohaterów ratujących życie
innych, narażając własne. Każdego dnia możemy
zobaczyć ludzi, którzy bezinteresownie stawiają na
miłość i wspólnotę.
Miejmy nadzieję, że projekt plakatu, rzeźby, ryciny,
zapach farby drukarskiej i wzruszenie na widok pracy
uwiecznionej w przestrzeni publicznej, obudzą w
społecznościach, do których dotrzemy, pragnienie
użycia rąk do pomocy...aby świętować TO CREATE!

Siła sprawcza indywidualnej decyzji pomiędzy
czynieniem dobra lub zła należy do każdego
człowieka.
— Tworzenie: Zrób coś dobrego (nawet z niczego)
—Użyj swoich rąk, aby pomóc
— Podejmowanie decyzji, budować czy niszczyć?
—Dobrobyt (wspólnota, praca wszystkich dla
wspólnoty)
— Transformacja tego, co negatywne
— Anonimowi bohaterowie i bohaterki
(bezinteresownie pomagający innym, zaangażowani w
sprawy i idee).

KONTEKST

Na szczęście są tacy, którzy budują, są tacy, którzy
tworzą. To dzięki nim cywilizacja trwa, a nawet może
się rozwĳać.

Niezależnie od polityki rządów i uwarunkowań
każdego kontekstu, pozostaje MOC indywidualnej
decyzji. Ta milisekunda, w której każda istota ludzka
ma MOC, by zdecydować, czy chce czynić dobro,

czy zło. Ta moc jest tym, co ma wpływ na los
jednostek i narodów.
Oczywiście, istnieją bardzo złożone okoliczności,
które skłaniają jednostkę do podjęcia takiej czy innej
decyzji, ale jeśli nie jest ona ofiarą represyjnej władzy,
będzie miała możliwość wyboru pomiędzy tym, co jest
źródłem tworzenia, a tym, co źródłem przemocy.
WMeksyku, kraju goszczącym ten konkurs, przez 15
lat przemoc się wciąż się eskaluje:wśród wielu innych
okrucieństw notujemy zaginięcia, zabójstwa kobiet,
morderstwa, gwałty. To samo dzieje się w innych
krajach, gdzie przemoc jest szeroko
rozpowszechniona.

„Ze wskaźnikiem 24,8 zabójstw na 100.000
mieszkańców, Meksyk znajduje się na 12 miejscu
najbardziej brutalnych krajów na świecie, według
Globalnego Badania Zabójstw 2019 Centrum
Informacyjnego Organizacji Narodów
Zjednoczonych". ONZ

Na naszych oczach, w różnych okresach ludzkości,
ujawniają się i odsłaniają destrukcyjne zachowania,
które rozbĳają tkankę społeczną. Pilną sprawą jest
odwrócenie stopnia przemocy na świecie. Cel numer
16,Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jest
opisany jako: pokój, sprawiedliwość i silne
instytucje.
To, jak reszta celów, jego realizacja nie będzie
możliwa, jeśli INDYWIDUALNE, w edukacji, w
rodzinach nie jest praktykowana
uczciwość, sprawiedliwość i zarządzanie negatywnymi
emocjami.
Na szczęście są tacy, którzy budują i tworzą. To dzięki
nim cywilizacja trwa, a nawet potrafi się rozwĳać.
Widzieliśmy to na przykładzie pandemii: dziesiątki
tysięcy anonimowych bohaterów ratujących życie
codziennie, narażając własne. I widzimy to każdego
dnia w ludziach, którzy bezinteresownie stawiają na
miłość i tworzenie.

Chcemy, aby nasze zaproszenie zachęciło
projektantów do tworzenia plakatów społecznych,
które zachęcą społeczeństwa do wykorzystania siły
decyzyjnej, która jest zaangażowana w budowanie
dobrobytu i szacunku dla innych.

W tym roku konkurs łączy się z obchodami Listen to
my Voice w ramach interdyscyplinarnego Festiwalu
Twórczości, od którego otrzymaliśmy jeden z
funduszy najwyższej instytucji kultury w

Fotografía: Canstock photo



Meksyku: FONCA, a także obchody naszego jubileuszu
10- lecia istnienia.

Miejmy nadzieję, że projekt plakatu, rzeźby, tekstu,
ryciny, zapach farby drukarskiej,wzruszenie na widok
pracy uwiecznionej w przestrzeni publicznej, obudzą
w społecznościach, do których dotrzemy, pragnienie
użycia rąk do pomocy.
Świętujmy TWORZENIE DOBRA.

(tłumaczenie: dr hab. Agnieszka Ziemiszewska)

POETRY

INVICTO - William Ernest Henley

MUSIC
El Langui - Se buscan valientes.

Ewlad Elbalab, Juntos por la infancia.

Heartbeat, a song for Syria

Mercedes Sosa y René Pérez - Canción para un niño en la
calle.

Cat Power - Nothin But Time

Pearl Jam - Jeremy

Ana Tĳoux - LUCHIN - compositor: Víctor Jara.

David Bisbal - soldado de papel.

TALKS & ARTICLES

Una orquesta en mi boca - Tom Thum

Sir Ken Robinson - Las escuelas matan la creatividad.

Irene Villa - cuando ser fuerte es la única opción.

¿Cómo tocar un instrumento beneficia al cerebro? - Anilra
Collins.

Eres creativo, lo sepas o no. Duncan Wardle.

Fotografía: Carlos Araujo - Shuterstock

https://www.iberlibro.com/blog/index.php/2016/08/22/invictus-el-poema-que-inspiro-a-nelson-mandela-en-prision/
https://www.youtube.com/watch?v=T_QZi2Syrd8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0kJyJgEcGIE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZTK1_S1MUcA
https://www.youtube.com/watch?v=h0Bi0lPqXTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h0Bi0lPqXTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h0Bi0lPqXTs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=x4OTnortXpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mb8PdS-V--g
https://www.youtube.com/watch?v=YyW048UM8ec&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XR6Rm5vpwhk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DFjIi2hxxf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DFjIi2hxxf0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nPB-41q97zg
https://www.youtube.com/watch?v=FLTRgs3k_Mk
https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng
https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng
https://www.youtube.com/watch?v=R0JKCYZ8hng
https://www.youtube.com/watch?v=POkr8R1bgD8
https://www.youtube.com/watch?v=POkr8R1bgD8

