polska wersja

Type Design International Student Competition “Milosz 2011”

type_Milosz_2011
homepage
organizers
rules and materials
registration
jury
contact
gallery

TYPE DESIGN INTERNATIONAL STUDENT COMPETITION “MILOSZ 2011”
2011 has been designated as the Year of Czesław Miłosz, and as such it will abound in
momentous events making literature an everyday experience and enhancing the status of
culture in public sphere. The Year will celebrate the book itself – the word and its setting.
The ZNACZY SIĘ New Art Foundation announces the International Student Competition for Typeface ‘Milosz’.
We hope the competition will highlight the importance of the written word and the craft of
typeface design.
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ORGANIZERS
The ZNACZY SIĘ New Art Foundation is a group of women who for the past two years
have been promoting book-related events in Kraków, focusing both on the text and the
graphic design. We run creative writing courses, organize meetings with outstanding
artists, who share their own experiences. The exhibitions and presentations of intriguing
Polish and international designers are meant to show diversity and the huge spectrum of
graphic design and the way of ‘packaging’ the text.
The Foundation is not a business venture, nor our workplace. It is a commitment that gives
us a sense of accomplishment and joy. A wide interest in what we do and a high turnout at
our events prove that we are on the right track. For more information and updates visit
www.znaczysie.pl
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RULES OF THE COMPETITION
The Competition is open to undergraduate and graduate students, as well as recent
graduates (who obtained degree in 2010 and 2011).
The Competition registration deadline is 31 May 2011. The deadline for submission of
entries is 31 August 2011.
The winning typeface ‘Milosz’ along with all entries that have received honorable mentions
will be exhibited at the ZNACZY SIĘ gallery in November 2011.
The winning entry will be known as typeface ‘Milosz’ and its author(s) will receive a prize
of 10,000 PLN (about €2,500). The typeface will also be widely promoted and used for
publishing Czesław Miłosz’s works.
Complete Rules of the Competition:
download Rules of the Competition
download texts by Czeslaw Milosz
Międzynarodowy Konkurs dla Studentów na Projekt Kroju Literniczego „Milosz
2011”
Z okazji setnej rocznicy urodzin Czesława Miłosza – poety, pisarza, tłumacza – Fundacja
Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ (organizator) ogłasza Międzynarodowy Konkurs dla Studentów na Projekt Kroju Literniczego „Miłosz”. Urodzony w 1911 w Szetejniach, (obecnie
Litwa) Miłosz kształcił się w międzywojennej Polsce, którą ze względów politycznych
opuścił na początku reżimu komunistycznego w 1951, by ostatecznie w 1960 osiąść w
Stanach Zjednoczonych. Od upadku komunizmu w Polsce w 1989 dzielił swój czas
pomiędzy Stany a Polskę, gdzie w 2004 zmarł w Krakowie. Miłosz, którego ojczystym
literackim językiem był polski, jest jednym z najważniejszych poetów XX wieku. W swych
esejach i pozostałych dziełach literackich dał się poznać jako wnikliwy obserwator
przemian kulturalnych, społecznych i politycznych na całym świecie. Przyznając Miłoszowi
Nagrodę Nobla członkowie Akademii Szwedzkiej określili go jako poetę, „który z bezkompromisową przenikliwością opisuje zagrożoną ludzką egzystencję w świecie pełnym
konfliktów”.
Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ zachęca do kreatywnego myślenia o twórczości
Czesława Miłosza i uczczenia jego słowa poprzez zaprojektowanie kroju literniczego
zadedykowanego wybitnemu artyście. Zgodnie z misją stwarzania młodym debiutującym
projektantom szansy zaistnienia, fundacja ZNACZY SIĘ zaprasza wszystkich studentów i
absolwentów roku 2010 i 2011, którzy chcą sprawdzić się w roli projektanta fontu w
standardzie OpenType używanego do wydawania dzieł Miłosza w języku polskim i
angielskim. Zwycięski projekt uzyska miano kroju „Milosz”, a jego autor (autorzy) otrzymają nagrodę wysokości 10 000 zł.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 31maja 2011.
Projekty konkursowe przyjmowane są do 31 sierpnia 2011.
Zasady udziału w konkursie
1. Warunki uczestnictwa
1.1 Do Międzynarodowego Konkursu dla Studentów na Projekt Kroju Literniczego
„Milosz 2011” przystąpić mogą studenci oraz absolwenci z lat 2010 i 2011 z uniwersytetów
i innych instytucji szkolnictwa wyższego.
1.2 Kierunek studiów uczestników konkursu nie odgrywa roli przy ocenie prac.
1.3 Wiek, płeć i narodowość uczestników nie są brane pod uwagę przy ocenie prac.
1.4 Do konkursu może przystąpić jeden uczestnik bądź zespół składający się z nie więcej
niż pięciu osób. Wszyscy członkowie zespołu muszą spełniać kryteria uczestnictwa zawarte
w punkcie 1.1.
1.5 Każdy zgłoszony projekt musi być niepowtarzalnym i oryginalnym dziełem.
1.6 Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone: prace wcześniej publikowane, używane kroje
liternicze, zmienione (rozszerzone i poprawione) wersje istniejących krojów. Dotyczy to
także fontów z nowym zestawem glifów (np. z dodanym zestawem łacińskim), DOKONCZYC-EWA SATALECKA
1.7 Każdy uczestnik bądź zespół może być autorem nie więcej niż trzech projektów.
1.8 Każdy projekt musi być zgłoszony osobno.
1.9 W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin, ani studenci kiedykolwiek
prowadzeni przez członków Jury, członków rady programowej oraz zarządu Fundacji
Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ.
2. Zgłoszenia
2.1 Każdy uczestnik indywidualny bądź zespół musi dokonać rejestracji na stronie internetowej konkursu www.typemilosz2011.pl i pobrać materiały niezbędne do zgłoszenia.
Termin rejestracji upływa 31 maja 2011. Materiały określają wymogi techniczne, zawierają
fragmenty poezji i prozy Czesława Miłosza w języku polskim i angielskim, które mają być
użyte w projektach, oraz formularz zgłoszeniowy.
2.2 Zgłoszone projekty muszą zostać przysłane w odpowiednim formacie określonym
przez Organizatora. Organizator przypisze każdemu projektowi osobny kod i utajni
nazwiska autorów projektów, by zapewnić całkowitą bezstronność członków Jury. Informacje dotyczące formatu znajdują się w punkcie 6.
2.3 Zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę.
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R EGISTRATION FORM
Registration date
Name and surname
Country of origin
Address
E-mail address
University/Higher education institution
Student (study year)
Graduate (graduation year)
Project supervisor’s name
Other team members

Notes

Submit

Print
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INTERNATIONAL JURY
Chair:
Barbara Kęsek-Bardel (Poland) – chairperson of the ZNACZY SIĘ Foundation, art
director of the Znak Publishing House
Members:
Veronika Burian (Czech Republic) – type designer, founder and member of TypeTogether
Pilar Cano (Spain) – graphic and type designer, co-author of Typosphere. New fonts make you
think.
Kuba Sowiński (Poland) – graphic designer, academic teacher and co-editor of the
“2plus3D” magazine
Robert Oleś (Poland) – graphic designer, typographer, academic teacher and co-organizer
of the Kraktypo Festival
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CONTACT
Any queries should be directed to:
typemilosz2011@znaczysie.pl
Contact the organizers at:
Joanna Peplinska e-mail: peplinska@znaczysie.pl
Beata Czajkowska e-mail: czajkowska@znaczysie.pl
Mailing Address:
Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ
[ZNACZY SIE New Art Foundation]
ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
POLAND
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GALLERY UNDER CONSTRUCTION
winning entries will be posted after the results of the competition are announced
Jan Kowalski

abcdefghijklmnop
Piotr Nowak

abcdefghijklmn
Zofia Butelska

abcdefghijklmnopq
Patrycja Szczerbata
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Dofinansowano
ze środków
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

© Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ, projekt: Aleksandra Toborowicz.

english version

Międzynarodowy konkurs dla studentów na stworzenie
kroju pisma literniczego „Miłosz 2011”
Fundacji Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ
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WIRTUALNA GALERIA PRAC ZAKWALIFIKOWANYCH DO WYSTAWY
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