
Uwagi dla ost6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznac sig zzasadamiprzeprowadzaniakonkursu,
by unikn46 bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje,2e dobry i
przemySlany projekt molna opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne. Budhet oprocz kwot musi zawierac spos6b
tchv'yltczenta.

Tytul wniosku: A mo2e by... spektakl plenerowy na Witominie?

Termin rozpoczgcia: 1 kwietnia 2018 r.

Termin zakofrczeniaz
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Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Witomino-Radiostacj a

Partner 2 * Fundacj a,,Klinika Kultury"

. moze by6 wigksza liczba partner6w,

Dtagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzrgki realizacji
przedsigwzigcia.

Spektakl ,,Maska" zostal zrealizowany w ramach o96lnopolskiego konkursu

,,Lechstarter", ktory miat na celu pozytywnie odmienii oblicze wybranych polskich
miast i zintegrowai lokalnq spoleczno6i. Nasz projekt spotkaf sie z ogromnym
zainteresowaniem i zaanga2owaniem mieszkaric6w Gdyni, ktorzy wzajemnie
mobilizowali siq do oddawania gtos6w i to wtaSnie im zawdziqczamy wygranA.
Dlatego pragniemy nie wytqczai zadnej dzielnicy Gdyni z prezentacji spektaklu i

zagra( go r6wnie2 na Witominie-Radiostacji, gdzie ju2 mamy swoich statych
widz6w.

7 naszego doSwiadczenia wywiedzionego z dw6ch edycji Festiwalu Pociqg do
Miasta, z realizaqi projektu ,,Teatr Nadaje na Witomino" i warsztat6w
przeprowadzonych w ramach,,Gdynia-ReAktywacja" wynika, 2e mieszkaricy
Witomina-Radiostacji maja potrzebq wsp6lnotowo6ci, chcq siq gromadzii. Poza

naszym Festiwalem i Festiwalem FETA w Gdarisku, w Tr6jmie6cie nie ma sztuki
ulicznej, kt6ra mogfaby rozbudzic potrzebq obcowania ze sztukq teatralnq,
integrujqc Srodowiska os6b, poszukujqcych interesujqcych sposob6w spqdzania
wolnego czasu. W dzisiejszych czasach sztuka uliczna potrzebna jest bardziej ni2

kiedykolwiek, poniewa2 dostqp do kultury wy2szejjest bardzo ograniczony. Dlatego
musimy nie tyle tworzyi nowE publiczno5i, co wykorzystai stary potencjal, kt6ry
ma sztuka uliczna. Tego typu przedsiqwziqcie przeciwdziata tendencji do
elitaryzacji kultury, w my5l prze6wiadczenia, 2e korzystanie z jej dorobku jest



prawem kazdego. Teatr uliczny, kt6ry proponujemy mieszkafcom, jest skierowany
do widza nieprzygotowanego, uczy wolno5ci reakcji, obecnoSci, kontaktu. Niczego

nie zqda, mo2na z niego uciec w ka2dej chwili, roztopi6 siq w innym ttumie. Twidza
stai siq przechodniem, I jest za darmo I

Grupa
odbiorc6w.

Adresatem zadania jest szeroko pojqta gdyr{ska widownia, bez ograniczen
wynikajqcych z wieku, wyksztalcenia czy zamo2no6ci. Ze wzglqdu na specyfikq
teatru plenerowego, widzimy mozliwo56 zainteresowania projektem duzej grupy
odbiorc6w, wcze5niej niemajqcych kontaktu z teatrem.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

,,A moie by... spektakl plenerowy na Witominie?" to niecodzienna okazja do
poznania i odkrycia prawdziwego, profesjonalnego teatru ulicznego. To okazja do
pokazania widowni w ka2dym wieku jego prawdziwego oblicza, barw oraz technik.
To polqczenie dynamicznej choreografii z przejmujqca muzykq i dopracowanymi
kostiumami. To podejmowanie poprzez ulicznq dyskusjq ponadczasowych

temat6w, kt6tnie pomiqdzy aktorami i ich maskami, to muzyka, kolory, dZwiqki,
ruchoma scenografia, efekty pirotechniczne. Zapowiada siq barwne i ciekawe
spotkanie I

,,Maska", inspirowana opowiadaniem Stanisfawa Lema, opowiada o mitoSci w
czasach nienawiSci. MitoSci, kt6ra staje siq broniq w rqkach tyranii. Czy gt6wna

bohaterka - robot, wykreowany przez mistrza fantastyki naukowej, sprzeciwi siq

rozkazom Dyktatora i ocali Ukochanego? Czy robot mo2e byi bardziej ludzki od
otaczajqcych go ludzi o m6zgach wypranych nienawi6ciq? Spektakl eksploruje
temat wolno6cijednostki oraz p16buje odkryi prawdziwe oblicze czlowieczer{stwa.

W tworzenie spektaklu sa zaangazowani tw6rcy z wielu dziedzin sztuki: muzycy,
plastycy, szczudlarze, tancerze, aktorzy uliczni. Re2yserii podjqty siq Ewa lgnaczak i

lda Bocian - jest to ich pierwsze do5wiadczenie i dotkniqcie istoty teatru ulicznego,
w kt6rym dajq upust swoim temperamentom tw6rczym. W rolq gt6wnej bohaterki
wcielil siq Przemystaw Jurewicz, kt6ry jest te2 odpowiedzialny za choreografiq
spektaklu. Wielowymiarowe, petne ekspresji, plastyczne widowisko, osadzone w
klimacie fantastyki i dawnej kultury dworskiej, gwarantuje gdyriskiej widowni
obcowanie ze szlachetnq i atrakcyjnq formq sztuki na najwy2szym poziomie.

Harmonogram
realizacji
projektu.

(kwiecie6-maj 2018) projekt i druk material6w promocyjnych, kolporta2
materiat6w promocyjnych, wystanie informacji do medi6w;

(maj 2018) - przygotowania organizacyjne i logistyczne projektu (przeprowadzenie

statych, systematycznych p16b spektaklu w przestrzeni otwartej Witomina.
Rozmowy z wtaScicielem przestrzeni, na kt6rej ma byi prezentowany spektakl.
Wypozyczenie lub zakup brakujqcego sprzqtu nagta6niajqcego i o5wietleniowego,
zabezpieczenie teren u);

(czerwiec 2018) - prezentacja spektaklu o god2.21.00. Wstqp na spektakl bqdzie
bezplatny, aby umozliwii wszystkim chqtnym aktywny udzial w widowisku. W



trakcie trwania pr6b i w dniu prezentacji ekipa techniczna przygotuje i wyposa2y w
niezbqdny sprzqt przestrze6 gry (oSwietlenie, nagloSnienie) zwiezie ruchome
rekwizyty, podesty, rusztowanie (minimum 4 godziny przed spektaklem). Ponadto
pracownicy techniczni bqdq odpowiedzialni za realizacjq i obstugq sprzqtu podczas

prezentacji widowiska.

(kwiecier{-czerwiec 2018)- dokumentacja dziata6 podczas realizacji projektu

(l i piec 2018) - zakonczenie p rojektu, ewa I u acja
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generator, paliwo do
generatora)
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Inne uwagi
ma14ce

zlaczeLte
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OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,rA mo?,e by... spektakl plenerowy na
Witominie?" jestem gott6w do reallzacji deklarowanych powyZej z^dafi z c lq starannoSci4
i zaangaiLowaniem przestrzeg j4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)
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lffi:

P otwierdze nte zloZenta wnio sku:

O b owi4zko wy z^l4czniki
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


