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NABÓR ZGŁOSZEŃ 2022 | ZGŁOŚ SWÓJ PLAKAT!

“K

o

nkurs

jest

otwarty

dla

wszystkich

p rojektantów,grafików, artystów wizualnych bez

ograniczeń na wiek, płeć czy pochodzenie. Każdy uczestnik

2022 r. Prosimy nie publikować swoich plakatów w sieciach
społecznościowych do czasu wydania werdyktu Jury.

może zgłosić do 10 plakatów.

5.- ANIMATED POSTER CATEGORY OPENED THIS YEAR!

2.-Udział wymaga rejestracji na stronie www.escuchamivoz.

When you enter the platform you’ll see the option to send a

org Nabór prac będzie otwarty od 18 marca do 20 sierpnia

l ink where we can see your animated poster . All you have

2022 r. Jury spotka się online w okresie: sierpień — wrzesień

to do is design a vertical RGB canvas of 1128 x 2005 pixels,

2 022r r.Przed rejestracją zapoznaj się z naszą polityką

upload your animation to a private Youtube link and share it

p rywatności. System wygeneruje konto, które wymaga

on our platform.

a ktywacji 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.

Y OU CAN PARTICIPATE IN BOTH CATEGORIES: PRINT
POSTER AND ANIMATED

6 .-Bardzo ważne jest przeczytanie
3 .- Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy, skontaktuj się z
nami: posters@escuchamivoz.org

4134 pikseli przy 150 dpi. RGB (50 × 70 cm przy 150 dpi
w RGB). FORMAT PIONOWY JPG Max. 10 MB (na 1 plakat)
lakaty

niespełniające

tych

F RAMEWORK, które pogłębiają wiedzę na temat ROOTS
( Respect to CULTURE IDENTITY All Nations). Może to być

4 .- Każdy uczestnik wysyła swój plakat(y)online: 2953 ×

P

BRIEF i informacji

wymogów

zostaną

z dyskwalifikowane i stracą możliwość udziału w konkursie.

c ennym materiałem w procesie postawania koncepcji i
rozwoju pomysłów.
7 .-Nabór prac będzie otwarty od 18 marca do 20 sierpnia
2022 r.

N abór prac będzie otwarty od 18 marca do 20 sierpnia

posters@escuchamivoz.org

CALL FOR ENTRIES 2022
8.- 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.
9 .- Jeśli chcesz, możesz wystawić plakaty w swoim kraju!
N apisz do nas, aby uzyskać więcej informacji: posters@
escuchamivoz.org

został wykonany przez Ciebie i nie zawiera on elementów,
k tóre mogłyby naruszać własności intelektualne osoby

KONTEKST

pokoju między ludźmi:

N a tożsamość kulturową składa się szereg zachowań,

k onieczne jest zagwarantowanie harmonijnej interakcji i

W naszych coraz bardziej zróżnicowanych społeczeństwach

przejawów i ekspresji artystycznych wynikających z praktyki

trzeciej.

ż ycia codziennego jednostki lub grupy w danym czasie,

1 8.Autorzy zachowują prawo do własności swojej pracy.

c ech i zachowań przyjętych i/lub skonstruowanych przez

l ub na danym terytorium. W tym sensie każdy zestaw

Powiadomimy Cię, gdy Twoja praca będzie reprodukowana
lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie.

społeczeństwo stanowi część tożsamości kulturowej.
P rzejawy te stanowią część uznawanego za niematerialne
dziedzictwa danego narodu lub regionu.
W 2016 r. dyrektor wykonawczy Regionalnego Centrum

1 0.-Nabór prac będzie otwarty od 18 marca do 20 sierpnia

O

2022 r. Jury spotka się online w okresie: sierpień — wrzesień

chrony

Niematerialnego

Dziedzictwa

Kulturowego

d la Ameryki Łacińskiej (Crespial), Silvia Rosa Martínez,

2022 r. Nazwiska wybranych projektantów zostaną ogłoszone

oświadczyła dla magazynu EFE:

w e wrześniu/październiku 2022 r. Wystawy planujemy na

g otowości do współistnienia osób i grup o tożsamościach

kulturowych, które są jednocześnie wielorakie, zróżnicowane
i

dynamiczne. Polityka, która sprzyja integracji i

u czestnictwu wszystkich obywateli, gwarantuje spójność

społeczną, żywotność społeczeństwa obywatelskiego i pokój.

T ak rozumiany pluralizm kulturowy stanowi polityczną
odpowiedź na fakt różnorodności kulturowej. Nieodłącznie
z wiązany

z

kontekstem

zdolności twórczych, które zasilają życie publiczne
(Portal UNESCO, listopad 2001).

Inspiracje:

przez globalizację.

w miarę rozwoju planu i miejsc.

Homogenizacja kultury przez różne technologie spowoduje,
że z czasem niektóre praktyki zostaną utracone.

1 1.Jeśli Twój plakat zostanie wybrany otrzymasz za darmo

Silvia Rosa Martínez — dyrektor wykonawczy Regionalnego

kopię naszej publikacji elektronicznej oraz certyfikat (wersja

Centrum Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

elektroniczna)

Ameryki Łacińskiej (Crespial).

12.-Przesłane plakaty muszą być Twojego autorstwa.

Z daniem ekspertki, jest to wynik dynamiki modernizacji i
globalizacji, które wpływają na kulturę w różnych wymiarach

13.Twój plakat zostanie wybrany otrzymasz za darmo kopię

j ej ekspresji i praktyki: Lokalne rzemiosło, które jest

n aszej publikacji elektronicznej oraz certyfikat (wersja

p rodukowane na Kostaryce, to przedmioty, które można

e lektroniczna) Wersja drukowana publikacji w tej edycji

znaleźć w Chile, Argentynie, Peru, a nawet są one wytwarzane

k onkursu jest planowana, ale uzależniona od wsparcia
sponsorów.
 14.-Przesyłając swoją pracę do konkursu, przenosisz
p rawa do jej używania przez Toda Voz AC i zezwalasz na

Deusto).

działania związane z niniejszym konkursem.

W pływa to na nieuchronną utratę różnorodności, a tym

15.- Please do not publish your poster(s) in social media until

s amym utratę szacunku dla różnych form ekspresji wśród

the jury has made it’s veredict. 

istot ludzkich. Artykuł 2 Powszechnej Deklaracji UNESCO o



Różnorodności Kulturowej (listopad 2001), Od różnorodności

16.- Plakaty muszą być oryginalne, ale niekoniecznie nowe.

k ulturowej do pluralizmu kulturowego, podkreśla znaczenie



r ozpoznawania, ochrony, motywowania i gwarantowania

1 7.- Przesyłając swój(e) podpis(y) potwierdzasz, że projekt

różnorodności przejawów kulturowych, jako części korzystania
z praw człowieka przez obywateli na całym świecie oraz jako
p odstawowego elementu spójności społecznej i budowania

posters@escuchamivoz.org

MUZYKA

GASTRONOMIA

m odernizacji (Amigo 2008, Leisure Studies, Uniwersytet

c harytatywnych, zbierania funduszy oraz na wszystkie

RDZENNE JĘZYKI

Moglibyśmy również ekstrapolować tę refleksję na praktykę

p rzez dynamikę rynku i konsumpcji, co jest konsekwencją

lub elektronicznych w celach edukacyjnych, promocyjnych,

rdzenni mieszkańcy

PRZYRODA

przyrządzania, typowe dla danego regionu, są zastępowane

p ublikacje, emisje w jakichkolwiek mediach drukowanych

sztuka

w Chinach czy na Tajwanie. (Cooperativa.cl 2016).

kulinarną; konsumpcja żywności, jej uprawa i różne sposoby

pluralizm

k ulturowy sprzyja wymianie kulturalnej i rozwojowi

W szystkie przejawy kultury są w przyszłości zagrożone

październik/listopad 2022 r. Pełen harmonogram ogłosimy

demokratycznym,

FAUNA I FLORA
HAFTY
POEZJA
RZEMIOSŁO

LEGENDY
TKANINY
TRADYCJE
posters@escuchamivoz.org

M CHOMSKY
RELIGIA
KALIGRAFIA
AWARDS

Twój plakat zostanie wybrany otrzymasz za darmo kopię naszej
publikacji elektronicznej oraz certyfikat (wersja elektroniczna)
W ersja drukowana publikacji w tej edycji konkursu jest
p lanowana, ale uzależniona od wsparcia sponsorów. 50
n ajlepszych plakatów wybranych przez międzynarodowe
jury i weźmie udział w wystawach objazdowych w Meksyku i
prawdopodobnie w innych krajach na świecie.

BRIEF
For the abidance and respect of all cultural identities:
Design a poster 

W czasach technologicznej dominacji i braku szacunku dla
form i sposobów życia, różniących się od naszych własnych,
k onieczne jest zachowanie tożsamości kulturowej we
w szystkich zakątkach świata i dostrzeżenie bogactwa, jakie
ono przynosi. Zrozumienie tożsamości kulturowej umożliwia
n am życie w pokoju i w harmonijnym świecie. Powrót do
korzeni jest niezbędny, abyśmy mogli poznać samych siebie
i zachować naszą zdolność do budowania przyszłości pełnej
pokoju, szacunku i różnorodności.

P oprzez swój plakat, możesz pokazać jak sztuka
i kultura Twojego kraju głosi szacunek na rzecz
pokoju i tolerancji dla wszystkich narodów.

DIFFUSION PARTNERS

PARTICIPATE
REGISTER TODAY

posters@escuchamivoz.org

