
OPEN CALL

Karawany klimatyczne czyli sztuka i aktywizm 

w dobie kryzysu klimatycznego 

Udział bezpłatny

Ilość miejsc ograniczona!

 

Zaproszenie na rezydencje 28.06.2022 - 1.07.2022



W ramach czterodniowej rezydencji zapraszamy
artystów/artystki, aktywistów/aktywistki i
badaczki/badaczy do wspólnej wymiany praktyki
tworzenia dzieł sztuki wizualnej. Nasz projekt ma na
celu, zwrócenie uwagi na zagrożenia związane ze
zmianami klimatycznymi, i tym samym wzmacnianie
odporności na nie, poprzez odkrywanie
zrównoważonych relacji i praktyk artystycznych
skupionych na społeczności. 

Karawany klimatyczne czyli sztuka i aktywizm 

w dobie kryzysu klimatycznego 

Karawany klimatyczne to miejsce, w którym można
się angażować, odkrywać i współtworzyć. To także
przestrzeń gdzie aktywizm świata sztuki pozwala
artystom/artystkom na mierzenie się ze
współczesnymi problemami poprzez wspólną
refleksję na temat tego jak obecny system
społeczno-ekonomiczny wpływa na świat, w tym na
ludzi i społeczności. 

Program będzie obejmował wspólne posiłki, leśne
spacery, dzielenie się wiedzą, warsztaty, a także
czas na tworzenie samemu lub w grupach.
Zachęcamy uczestników i uczestniczki do
współpracy i wychodzenia poza swoje dyscypliny.

Formularz zgłoszeniowy: 

https://forms.gle/H6DMrLA8DTes5hYU8

Termin składania wniosków: 30 maja 2022 r. 
Można zgłaszać się indywidualnie lub jako mała
grupa.
Zapewnione są proste trzy posiłki dziennie,
które przygotowujemy wspólnie. Przestrzeń
warsztatowa będzie dostępna dla wszystkich.
Jeśli jesteś z daleka i potrzebujesz noclegu
napisz do nas - postaramy się coś załatwić :)
Rezydencje będą odbywać się w Składzie
Solnym, ul. Na Zjeździe 8 w Krakowie. 

PROGRAM:

1 Warsztaty "Kryzys klimatyczny i aktywizm w
sztuce" - wprowadzenie merytoryczne do
zagadnień

Wtorek, 28.06.2022

2

3

4

Pracownie aktywistyczne - tworzenie dzieł
wizualnych dot. kryzysu klimatycznego

Środa, 29.06.2022

Pracownie aktywistyczne - tworzenie dzieł
wizualnych dot. kryzysu klimatycznego

Czwartek, 30.06.2022

Finisaż otwarty dla publiczności oraz 
“Koncert dla klimatu”

Piątek, 1.07.2022

Jesteśmy organizacją pozarządową, o profilu
edukacyjnym i badawczym, której głównym celem
jest działanie na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego i ochrony środowiska. Aktywnie
wykorzystując metody edukacji klimatycznej,
transformatywnej i globalnej, tworzymy materiały
(publikacje dla nauczycieli/nauczycielek i
uczniów/uczennic, warsztaty, szkolenia) oraz
działamy, aby wcielać w życie ideę sprawiedliwego
świata.

Fundacja Otwarty Plan

Magdalena Klarenbach
tel. 608 422 208
klara@otwartyplan.org

Kontakt:

Więcej info: otwartyplan.org

https://forms.gle/H6DMrLA8DTes5hYU8
https://otwartyplan.org/zaproszenie-na-rezydencjekarawany-klimatyczne-czyli-sztuka-i-aktywizm-w-dobie-kryzysu-klimatycznego/

