Еко-проект «Друге життя»
Інформація про проект:
Еко-проект «Друге життя» – заклик не лише розумно й відповідально поводитися з
відходами, але й не марнувати цінні ресурси, час і власні життя. Метою проекту є
привернення уваги українців до проблеми сортування відходів, самим буквальним чином –
через роботу з вторинною сировиною і створенням з неї арт-об’єктів.
У період з 01 по 18 травня молоді українські митці мають змогу подати свої заявки на участь
у еко-проекті «Друге життя», в рамках якого відбудеться двотижнева арт-резиденція* у
місті Львів.
З 01 по 14 червня обрані Учасники еко-проекту створюватимуть арт-об’єкти присвячені
проблематиці сортування сміття. Завершальним етапом проекту стане виставка робіт на
території музейного-культурного комплексу пивної історії «Львіварня».
За допомогою мистецтва організатори резиденції хочуть привернути увагу до екологічних
проблем і питання переробки вторсировини.

Умови участі в проекті
Базові умови участі в проекті:


Взяти участь у еко-проекті «Друге життя» на здобуття можливості участі у
двотижневій арт-резиденції з подальшою виставкою робіт в Музейно-культурному
комплексі пивної історії «Львіварня» у місті Львів можуть митці (живопис, графіка,
скульптура, фотографія, інсталяція) віком від 18 до 28 років;



Учасник має бути громадянином України;



Для участі в еко-проекті «Друге життя», Учасник надсилає приклади своїх робіт та
мотиваційний лист на тему важливості сортування вторсировини за адресою:
druge_zhyttja@havasprkyiv.com.ua



У заявці слід надати особисту інформацію (паспортні дані, контактний номер
мобільного телефону) та описати концепції майбутніх робіт. Крім того, для участі у
експозиції проекту ви можете запропонувати ваші попередні роботи за умови, що
вони не приймали участі у інших конкурсах та виставках. Пропозиції необхідно
оформити в один PDF-файл з описом концепції та фотографіями;



Мотиваційний лист за розміром має бути від 500 до 3 000 знаків, українською чи
російською мовами. Текст листа має відображати погляд Учасника на важливість

*Двотижнева арт-резиденція у Львові (з 01 по 14 червня 2018 року), в рамках якої обрані Учасники еко-проекту
«Друге життя» створюватимуть арт-об’єкти за темою сортування вторсировини на території Музейнокультурного комплексу пивної історії «Львіварня».

теми сортування вторсировини в Україні та його мотивацію прийняти участь у екопроекті


Реєстрація та участь у проекті є безкоштовними, у тому числі дорога до м. Львів,
проживання та дорога у зворотному напрямку (для обраних іногородніх Учасників);



Якщо за певних обставин на період арт-резиденції* обраний Учасник не зможе
відправитися до Львову, він має змогу створити арт-об’єкт в іншому, зручному для
нього місці і надати його для виставки;



Усі роботи мають бути створені Учасником Проекту та бути його власністю;



Відтак, організатори вважатимуть, що Учасник має всі права на подання своїх робіт;



Подача заявки означає, що Учасник ознайомився та погоджується з умовами
Проекту;



Усі заявки, прийняті до участі в Проекті, розглядаються на рівних засадах у порядку
їх подання;



Прийом заявок здійснюється в електронному вигляді з 27 квітня по 20 травня 2018
року;



Обраних Учасників еко-проекту буде оголошено 22 травня 2018 року.



Незалежно від результатів розгляду заявки (прийняття чи відмова) Учасник отримує
відповідь електронною поштою;



Кожен Учасник може подавати заявку на участь у Проекті лише один раз протягом
терміну прийому заявок;



Після подачі заявки Учасник не може вносити змін чи доповнень у заявку;



Причиною відмови в участі у Проекті можуть бути невідповідність базовим умовам
участі у Проекті (вік, сфера діяльності, авторство тощо);



Кожен Учасник у випадку відбору погоджується взяти участь в еко-проекті «Друге
життя» на території Музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня» у
місті Львів та надати свої Проектні роботи для участі у подальшій виставці;



Кожен обраний Учасник зобов’язається на безоплатній основі надати право на
експонування своїх робіт, виготовлених чи наданих в рамках проекту, та на
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використання їхніх зображень для цілей Проекту (фото- та відеозйомка, розміщення
в каталозі, архівах, на телебаченні, публікації в інтернеті, друкованих виданнях тощо)
з обов'язковим посиланням на авторство.

Після відбору Учасників:


Організатор інформує кожного з обраних Учасників та сповіщає про календар
подальших подій, збирає необхідну документацію та іншу інформацію (з яким
матеріалом працює митець, кількість необхідної вторсировини для створення артоб’єктів тощо). Обраний Учасник несе повну відповідальність за достовірність такої
інформації та погоджується покрити будь-які витрати, які можуть виникнути через
неточність наданої інформації;




1 червня 2018 року – виїзд та прибуття до м. Львів;
1-14 червня 2018 року – період арт-резиденції* на території Музейно-культурного
комплексу пивної історії «Львіварня» у місті Львів;
15-29 червня 2018 року – відкрита виставка робіт обраних Учасників проекту на
території Музейно-культурного комплексу пивної історії «Львіварня» у місті Львів;




Організатор залишає за собою право корегувати усі дати.

Авторське право та політика конфіденційності


Всі авторські права та права інтелектуальної власності зберігаються за автором. Під
час експонування та публікації проектної роботи авторство вказується згідно з
інформацією, наданою Учасником у заявці;



Обраний Учасник надає Організатору права на відтворення експонованих творів
мистецтва для створення каталогу, архівування зображень цих творів мистецтва,
публікації на Веб-сайті та в будь-якій іншій формі, обраній Організатором, а також
для демонстрації творів мистецтва на Виставці;



Інформація, надана Учасником, не підлягає продажу чи використанню третіми
особами. Інформація використовується винятково для цілей Проекту та для
інформування Учасника про стан розгляду його заявки.

Відповідальність


Учасник визнає, що несе одноосібну відповідальність за всю надану ним інформацію:
текст, графічні, динамічні зображення, фотографії, звукові, ілюстративні та інші
матеріали (надалі — Контент);

*Двотижнева арт-резиденція у Львові (з 01 по 14 червня 2018 року), в рамках якої обрані Учасники еко-проекту
«Друге життя» створюватимуть арт-об’єкти за темою сортування вторсировини на території Музейнокультурного комплексу пивної історії «Львіварня».



Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли у зв'язку з
використанням будь-якої інформації обраного Учасника Проекту;



Обраний Учасник погоджується прийняти всі ризики, пов'язані з використанням
будь-якого наданого ним Контенту;



Обраний Учасник погоджується звільнити Організатора від відповідальності та
гарантує відшкодування збитків у випадку будь-якого порушення Учасником цих
Умов участі;



У випадку пред’явлення вимог, претензій, позовів третьої особи, зокрема
правовласника авторських чи суміжних прав на проектні роботи (у тому числі на її
елементи), обраний Учасник Проекту вирішує їх від свого імені та власним коштом.

Учасник зобов'язується:


Не надсилати файлів, що містять віруси чи спотворені дані, які можуть зашкодити
роботі комп'ютера чи власності іншої особи;



Не використовувати електронну адресу для реклами та будь-яких інших
комерційних цілей, не пропонувати купівлю чи продаж товарів або послуг;



Не видавати себе за іншу особу;



Створювати арт-об’єкти в рамках заданої тематики: проблеми сортування
вторсировини;



В створюванні арт-об’єктів уникати будь-якої паралелі з темами: насильство,
політика, релігія, секс, наркотики, діти;



Не порушувати будь-яких чинних законів та норм.

Організатор зобов'язується:


Покривати всі витрати на дорогу обраного Учасника до міста Львів та у зворотному
напрямку (для обраних іногородніх Учасників);



Покрити витрати проживання та харчування обраних Учасників проекту у місті Львів
на період арт-резиденції*, з 01 червня до 14 червня включно (для обраних
іногородніх Учасників;



Організатор покриває витрати на закупівлю необхідних матеріалів для виготовлення
арт-об’єктів (фарби, підрамники, полотна, пилки, молотки, шурупи, цвяхи, клей,
респіратори, захисні окуляри, робочі рукавички, ПЕТ, жерстяні бляшанки, металеві та
пластикові кришки, скляні пляшки, макулатура, плівка, тощо)

*Двотижнева арт-резиденція у Львові (з 01 по 14 червня 2018 року), в рамках якої обрані Учасники еко-проекту
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Будь-які додаткові витрати, що виникли через недотримання обраним Учасником
будь-яких умов угоди, узгоджених між Організатором та Учасником, покриваються
коштом Учасника.

Регулююче законодавство


Ці умови регулюються та підлягають тлумаченню відповідно до законодавства
України. Відповідно до цих Правил, Учасник підлягає юрисдикції виключно судів
України.
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