KONKURS „OLSZTYN STREET ART GARDEN 2018” ROZSTRZYGNIĘTY!
Pracą pt. „Bardzo mało spraw ma wielkie znaczenie” Julia Deptuła triumfowała w IV.
edycji konkursu „Olsztyn Street Art Garden 2018”. Impreza podsumowująca konkurs
odbyła się w sobotę 1 września na posesji Stowarzyszenia „Arka” w Parku Centralnym.
Piękna sobotnia pogoda sprzyjała miłośnikom sztuki ulicznej, którzy licznie przybyli na imprezę
podsumowującą IV. edycję konkursu „Olsztyn Street Art Garden”. W gościnnych plenerach
Stowarzyszenia „Arka” młodzi i nieco starsi mieli okazję wcielić się w role grafficiarzy, posłuchać
DJ-skich setów czy potańczyć hip-hop pod okiem profesjonalnej instruktorki tańca. Najważniejsze
było jednak oficjalne rozstrzygnięcie czwartej edycji konkursu. Laureatów nagrodził prezydent
Olsztyna Piotr Grzymowicz.
Zwyciężczynią konkursu okazała się Julia Deptuła, autorka graffiti na budynku przy pl. Konstytucji
3 zatytułowanego „Bardzo mało spraw ma wielkie znaczenie” (nagroda – 3500 złotych). Drugie
miejsce pracą „Use – it” wykonaną na murze wzdłuż ul. Tuwima wywalczyła Agnieszka Kotowska
(nagroda – 2500 zł). Na trzecim miejscu z pracą „Gry i zabawy miejskie” wykonaną w Parku
Centralnym znalazła się Sandra Ejsymont (nagroda – 1500 zł).
Ponadto jury konkursowe w składzie: Krzysztof Otoliński, Andrzej Sadowski, Bartosz Świątecki,
Magdalena Orlik i Małgorzata Bojarska-Waszczuk zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych
wyróżnień o wartości 1250 zł. Otrzymali je Jakub Niedzielski za pracę „Dobre duchy Tego miasta”
(wykonana przy ul. 1 Maja) oraz grupa grafficiarzy – autorów pracy „Graffiti Jam Ośmiornica” przy
ul. Sikorskiego.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
W tym roku na konkurs napłynęło 16 projektów, z czego udało się zrealizować 12. Projekty można
było zgłaszać od 15 czerwca. Celem konkursu było zachęcenie uczestników do tworzenia prac o
charakterze streetartowym, tzn. realizowanych w przestrzeni miejskiej. Forma prac była
nieograniczona – mogły to być tradycyjne graffiti, murale, ale również różnego rodzaju instalacje w
przestrzeni miejskiej.
Organizatorem konkursu „Olsztyn Street Art Garden” jest Biuro Promocji i Turystyki Urzędu
Miasta Olsztyna, zaś partnerem strategicznym grupa Olsztyn Street Art.
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