Jean Clerc, artysta plastyk z partnerskiego liceum Le Castel w Dijon
zainspirował się projektem Ianny Andréadis greckiej rzeźbiarki z
Aten. Ianna Andréadis zainicjowała kilka lat temu na FB zbiorowy
portret swojego miasta i publikuje codziennie jeden „okienny”
portret Aten.
https://www.facebook.com/AΘΗΝΑ-ΘΕΑ-233816666752996/?hc_ref=SEARCH

Poniżej link do strony, na której uczniowie liceum Le Castel
„portretują” swoje miasto Dijon.
http://arplacastel.blogspot.fr/p/portraits-de-dijon.html

Może już czas i na nas, abyśmy podjęli wyzwanie i „sportretowali”
nasze miasto Opole? Może uda nam się zebrać 800 „zdjęćportretów” na 800-setne urodziny miasta? Zapraszamy wszystkich
chętnych do włączenia się w nasz projekt fotograficzny:
OPOLE WIDZIANE ”WŁASNYM OKNEM”
Działanie: Chcemy sfotografować to co widzimy ze „swojego” okna w
Opolu, pokazując jednocześnie kawałek kadru.
Cel: Chcemy stworzyć „wielookienny” portret Opola na 800-setne
urodziny miasta i zebrać 800 „okiennych” widoków, „okien-obrazów”,
„okien-codzienności”, „okien- szczególności” , aby pokazać Opole
sportretowane z wnętrz opolskich budynków, kamieniczek, domów,
urzędów .. . Jeśli mieszkacie w Opolu wybierzcie Wasze domowe okno,
jeśli nie mieszkacie w Opolu, wykorzystajcie jakiś moment, gdy
znajdujecie się wewnątrz jakiegoś budynku i spojrzyjcie uważniej przez
napotkane okna. Może macie ulubiony widok i chcielibyście pokazać go
z innej perspektywy, perspektywy zza okna…
Wspólny „wielookienny” portret Opola, który stworzymy pozwoli nam
pokazać nasze miasto poprzez pryzmat naszej codzienności i naszej
prywatności. Pokazując „nasze” okno na Opole podzielimy się tym co
widzimy, jak patrzymy na nasze miasto i zaprosimy innych do naszego
„wnętrza”. Może uda się nam zebrać 800 „okiennych” widoków i stworzyć
zbiorowy, a zarazem subiektywny portret Opola.

Informacje praktyczne: Zdjęcie kolorowe pionowe lub poziome powinno
być oddane w formie cyfrowej (jpg) w dobrej jakości (powyżej 800x600)
na adres : mprzyszlak@plastyczniak.opole.pl Każde zdjęcie powinno
być opatrzone informacją: gdzie, przez kogo (z podaniem wieku) zostało
zrobione i co przedstawia z krótkim uzasadnieniem wyboru. Zdjęcia
można nadsyłać w terminie od 3.11.2016 do 5.05.2017.
Projekt ma charakter konkursu i wśród nadesłanych zdjęć zostaną
wylosowane po 3 nagrody w 3 kategoriach wiekowych: w kategorii
dziecięcej do 15 lat, w kategorii młodzieżowej od 16 do 20 lat i w
kategorii dorosłych od 21 lat
ZAPRASZAMY 

