ZAKLEPANE / GROUND RULES
OPEN CALL W RAMACH MALTA FESTIVAL POZNAŃ 2021
REGULAMIN
I ORGANIZATORZY
Open call „Zaklepane / Ground Rules” jest organizowany przez Fundację Malta z siedzibą
przy ul. Ratajczaka 44, 61- 728 Poznań.
II IDEA
Jak w dziecięcej grze w państwa – wykrawam nożem kawałek ziemi, przestrzeni publicznego
parku, ogłaszając ją moją tymczasową własnością.
Zawłaszczam jej powierzchnię: fragment skorupy ziemskiej, miasta, działki zieleni parkowej
według planu miejscowego. Wyznaczam granice terytorium na mapie.
Zagarniam przestrzeń nad nią – pustkę do zdefiniowania i wypełnienia, arenę dla
potencjalnych zdarzeń. Wszystkie dobra, które znajdę na jej obszarze, od stuletnich drzew
po kapsle i niedopałki.
Moim jest podziemie, wraz z wszystkimi organizmami żywymi, bilionami geobiontów i geofili.
Władam zasobami naturalnymi, elementami przyrody nieożywionej, sięgając aż do samego
jądra.
Ogłaszam niepodległość na ziemi uformowanej ludzkimi rękami. Z niej buduję twierdzę.
iwola

Uprawiana, nietykana, zalewana, osuszana, truta, oczyszczana, wylesiana, zalesiana,
betonowana,
wysadzana,
sprzedawana,
porzucana,
zawłaszczana,
chroniona,
eksploatowana, czczona, grodzona, współdzielona. Moja, twoja, nasza, innego, wspólna,
niczyja.
Co dzieje się z ziemią, gdy pojawia się na niej człowiek? Gdy zaczyna czuć się jej
posiadaczem? Jak doszło do tego, że nazywamy się właścicielami czegoś, co w istocie
należy do natury? Gdzie leży granica między korzystaniem z jej zasobów a ich
eksploatowaniem, kto o tym decyduje i dlaczego? Co mogę, gdy jest wspólna, a co jest nie z
tej ziemi? Jakie są reguły gry?
Ziemia – archiwum walki o prawa do posiadania, kontroli, wyłączania i korzystania z
terytorium. Ideologia, chciwość, konflikt, nauka i altruizm nieraz wbijały w nią swoje flagi.
Ludzie – zdobywcy i kartografowie, kolektywiści, imperialiści i kapitaliści – rzucają na ziemię
swój cień, zwykle kosztem jej samej, zamieszkujących ją organizmów nieludzkich i rdzennej
ludności.
Jeden procent właścicieli największych farm kontroluje 70 proc. gruntów uprawnych na
świecie; chińskie władze usypują sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim, by móc
rościć sobie prawo do eksploatacji surowców naturalnych w pasie 12 mil od swojego

terytorium; okrutna saga izraelska, w której ziemia w Strefie Gazy jest osiedlana i strzeżona
pod bronią, trwa w najlepsze od pół wieku; kanadyjscy inwestorzy – tysiące kilometrów od
proekologicznej i chroniącej prawa człowieka polityki w swoim kraju – likwidują cmentarz z
400 grobami rdzennej ludności w Hondurasie, by wydobywać na jego terytorium złoto; polski
biznesmen, za zgodą starosty, usypuje na terenie obszaru Natura 2000 wyspę i buduje na
niej 15-kondygnacyjny zamek z 50-metrową wieżą w XXI wieku.
Zdarza się, że walka o ziemię przybiera jednak przyjazne oblicze. Kanadyjczycy i Duńczycy
na wyspie Hans położonej mniej niż 12 mil od wybrzeży obu krajów, na zmianę wieszają na
maszcie swoje flagi, zostawiając kanadyjską whisky i duńskiego snapsa dla „wroga”; Roy
Bates w 1967 roku na opuszczonej platformie przeciwlotniczej na Morzu Północnym ogłasza
niepodległe państwo, by móc prowadzić piracką rozgłośnię radiową; antyglobalistyczny
kolektyw Reclaim The Streets odzyskuje ulice i przestrzenie publiczne dla mieszkańców i
mieszkanek miast z rąk reklamodawców, kapitalistów i lobby transportowego; poznańscy
anarchiści i aktywistki od 25 lat tworzą na porzuconym skrawku miasta alternatywną
przestrzeń dla kultury, zamieszkiwania i walki o prawa wykluczonych.
Zapraszamy artystki, performerów, artywistki, animatorów, badaczki do nadsyłania projektów
stanowiących namysł nad prawem własności, prawem do ziemi i eksploatowania jej
zasobów. Codziennie inny z rezydentów i rezydentek na 48 godzin dostanie we władanie
twierdzę w parku Wieniawskiego w Poznaniu (zobacz wizualizację obiektu do dyspozycji:
https://malta-festival.pl/public/upload/files/Wizualizacja_Zaklepane-Ground-Rules_OpenCall_Generator-Malta-2021.pdf), zaprojektowaną przez Iwo Borkowicza i Olę Korbańską
(iwolę) na zaproszenie Malta Festival Poznań 2021. Ze szczególną uwagą przyjrzymy się
projektom osób, których dwudniową rezydencję będą poprzedzać działania procesowe, m.in.
warsztaty, praca ze społecznością lokalną lub innymi grupami, śledztwo artystyczne, seria
działań terenowych lub internetowych, dyskusja, interwencja.
Projekty staną się częścią programu Generatora Malta i zostaną zrealizowane w ramach
Malta Festival Poznań 2021.
III ZADANIE
1. Zadaniem uczestniczek i uczestników otwartego naboru „Zaklepane / Ground Rules” jest
stworzenie koncepcji i późniejsza realizacja projektu odnoszącego się do idei wyrażonej w
pkt. II.
Wybrane projekty zostaną zrealizowane w Poznaniu, w ramach programu Generatora Malta
w trakcie trwania Malta Festival Poznań 2021.
2. Projekt powinien być przygotowany z myślą o finalnym upublicznianiu go w niepodległej
twierdzy w parku Wieniawskiego w Poznaniu w formie performansu, działania ruchowego,
dźwiękowego, interwencji, instalacji, wystawy, etc. Obiekt będzie do dyspozycji każdego z
projektów przez 48h. Zostanie wykonany z ziemi wykopanej i uformowanej w tym samym
miejscu. Jego wizualizacje stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Maksymalny kosztorys jednego projektu:
1. Koszt honorariów i pochodnych: 2500 zł brutto
2. Koszt produkcji*: 2000 zł brutto
*Koszt produkcji to wszystkie koszty, które musi ponieść organizator w celu realizacji
projektu, w tym: wypożyczenie sprzętu, narzędzi, zakup materiałów, transport.

IV TERMINY
1. Nabór zgłoszeń: 17.03-9.04.2021
2. Ogłoszenie wyników: 13.04.2021
3. Termin realizacji: 18-27.06.2021
V WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Konkurs organizowany jest przez Fundację Malta, będącą organizatorem Malta Festival
Poznań 2021, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. Nie można przenosić na inne osoby uczestnictwa w programie, jak i żadnych praw
i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do realizacji projektu.
4. Organizator oświadcza, że zgromadzone projekty oraz adresy mailowe Uczestników
i Uczestniczek będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji konkursu.
5. Jeżeli realny budżet wybranych projektów będzie wyższy niż założony w zgłoszeniu,
Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji projektu, chyba że zostaną
znalezione dodatkowe środki.
VI PRZEBIEG KONKURSU
1. Aby zgłosić się do konkursu, należy:
a. Wypełnić wszystkie punkty załączonego kwestionariusza – do pobrania http://maltafestival.pl/public/upload/files/FormularzZgloszeniowy_OpenCall_Generator-Malta-2021.doc.
Organizator zastrzega, że formularze wypełnione jedynie częściowo nie będą rozpatrywane.
b. Przesłać formularz na adres: generator@malta-festival.pl do dnia 9.04.2021, tytułując
maila: „Zaklepane / Ground Rules”. Poprzez zgłoszenie do konkursu Uczestnik/Uczestniczka
oświadcza, że treść i forma każdej z zamieszczonych wypowiedzi konkursowych nie narusza
przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Uczestnik/Uczestniczka
odpowiada za naruszenie cudzych dóbr osobistych oraz praw autorskich i zobowiązuje się
przejąć wszelkie roszczenia względem Organizatora wynikające z naruszenia tych praw.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13.04.2021 r. na stronie http://malta-festival.pl.
3. Organizator zaprosi wybranych Uczestników/Uczestniczki do realizacji projektów,
w ramach programu Generatora Malta, będącego częścią Malta Festival Poznań 2021.
4. Projekty będą realizowane w trakcie trwania Malta Festiva Poznań, między 18 a 27
czerwca 2021 r. Dokładne terminy realizacji poszczególnych projektów zostaną uzgodnione
przez Organizatora z Uczestnikami/Uczestniczkami po rozstrzygnięciu konkursu.
5. Organizator pokryje koszty dojazdu wybranych Uczestników i Uczestniczek.
VII ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu na każdym jego etapie bez
podania przyczyny, a także do niewyłonienia do realizacji żadnego z projektów.

2. Wybór projektu nie oznacza zatwierdzenia jego realizacji, realizacja projektu odbędzie się
na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem, a Autorem/Autorką
wybranego projektu, zawarcie umowy uwzględniać będzie m.in. odbycie się projektu
w sytuacji epidemiologicznej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi Uczestnikami
i Uczestniczkami w trakcie trwania konkursu w celu doprecyzowania elementów projektu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13.04.2021 r. na stronie www.malta-festival.pl.
5. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez jury powołane przez
Organizatora wg następujących kryteriów:
a. oryginalności koncepcji odwołującej się do idei zawartej w ogłoszeniu,
b. uspołeczniającego przebiegu procesu przygotowującego rezydencję
c. istotności zagadnienia, które podejmuje projekt
d. budżetu i jego uzasadnienia
6. Jury wybierze zwycięskie projekty większością głosów. Od decyzji Jury nie przysługuje
odwołanie.
7. Jury może nie wybrać żadnego z projektów.
VIII JURY KONKURSOWE
W skład Jury wchodzą:
1.
2.
3.
4.

Iwo Borkowicz
Marta Jalowska
Aleksandra Korbańska
Joanna Pańczak

Sekretarz jury: Sonia Borkowicz.
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