Szanowni Państwo,
Fundacja
„TworzyMY
Kraków”
serdecznie
zaprasza
w Konkursie Literackim i Plastycznym „Serce Kapsuły Czasu”.

do

wzięcia

udziału

Konkurs jest elementem ogólnopolskiego projektu pn. "Kapsuła Czasu", którego celem jest
budowa rzeźby architektonicznej. Obiekt stanie w prestiżowej lokalizacji w Krakowie,
przy ul. Dolnych Młynów 10.
Zadaniem Konkursu jest stworzenie przez dzieci i młodzież Serca Kapsuły Czasu
– prac literackich i/lub plastycznych, które zamknięte we wnętrzu Kapsuły, stanowić będą jej istotę.
Dzieła przedstawiające wizje świata przyszłości staną się naszym wspólnym dziedzictwem, które
Fundacja Tworzymy Kraków podaruje następnym pokoleniom.
W dalszej perspektywie, Kapsuła Czasu, jako obiekt mobilny będzie prezentowana w wielu
miejscach Polski, przy okazji wystaw i targów o charakterze artystycznym, naukowym
oraz kulturalnym. Planowane są otwarcia Serca Kapsuły Czasu za kolejnych 10, 25, 50, 75 i 100
lat. Dzisiejsi mali Uczestnicy Konkursu, w swoim dorosłym życiu, będą mieli okazję porównać świat
przyszłości z ich wyobraźni, z rzeczywistością kolejnych dekad.
Do Jury zaprosiliśmy:
• Jacek Bańka – dziennikarz Radia Kraków, publicysta, wykładowca na Uniwersytecie
Jagiellońskim,
• Michał Cetnarowski – redaktor działu literatury polskiej „Nowej Fantastyki”, laureat
nagrody im. Janusza Zajdla,
• Marcin Czaja – artysta, wykładowca na Wydziale Malarstwa ASP, autor muralu
inspirowanego dziełami Stanisława Lema,
• Justyna Krzysztyńska – filolog polski, instruktor teatralny Krakowskiej Nocy Teatrów,
współtwórca cyklu Koncertów Piosenki Jacka Kaczmarskiego,
• Paweł Majka – pisarz, autor m.in. "Pokoju światów" i "Niebiańskich państw”,
• Przemysław Osuchowski – dziennikarz, reportażysta, podróżnik, pisarz i fotografik,
• Maciej Parowski – krytyk literacki fantastyki naukowej, pisarz i wieloletni redaktor naczelny
"Nowej Fantastyki”,
• Marcin Wierzchowski – artysta tworzący w ramach akcji „101 Murali dla Krakowa”,
• Kornelia Wyszyńska – filolog, filmoznawca, były wykładowca na Politechnice Krakowskiej,
wieloletni nauczyciel języka polskiego.
Na prace czekamy w terminie do 30.11.2018 r.
Regulamin Konkursu znajdą Państwo na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly
W imieniu Zarządu oraz zespołu Fundacji „TworzyMY Kraków” zwracam się z prośbą
o umieszczenie dołączonych do niniejszego pisma plakatów i ulotek w widocznym miejscu,
a także zaangażowanie kadry pedagogicznej w animowanie na rzecz wspólnego stworzenia
„Serca Kapsuły Czasu”.
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