Regulamin VII Ogólnopolskiego Pleneru Ceramicznego

Organizator
Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Tematy pleneru
1. Unikatowa forma rzeźbiarska
2. Unikatowa forma użytkowa

Cel pleneru
Celem pleneru jest promowanie, propagowanie i popularyzacja ceramiki na „polu sztuki”
wyrażona wyobraźnią artystyczną oraz indywidualną interpretacją w materii ceramicznej.
Rozwój ekspresji twórczej w różnych technikach modelowania, technologii, doskonalenie
warsztatu ceramicznego. Różnorodne podejście do tematu zgodnie z posiadanymi
uzdolnieniami i poznanym warsztatem z różnych środowisk pozwoli na ciekawe rozwiązania
formalne i rozwój twórczych postaw. Konfrontacja umiejętności i osiągnięć uczestników
dostarczy ciekawych doznań oraz informacji o nowościach w ceramice. Edukacja i integracja
zachowa dziedzictwo kulturowe.

Warunki uczestnictwa
Plener o charakterze konkursowym zakłada wykonanie jednego tematu do wyboru: unikatową
realizację rzeźbiarską lub unikatową ceramikę użytkową. Przeznaczony jest dla młodzieży
Liceów Plastycznych oraz Zespołów Szkół Plastycznych ze specjalnością ceramika
artystyczna. Ze względu na ograniczony czas pleneru wskazane jest przygotowanie projektów
realizacyjnych i kolorystycznych w skali 1:1, w szkołach macierzystych. Zaleca się
maksymalne wymiary 50cm x 30cm x 30cm. Techniki ceramiczne pozwolą na różnorodność
rozwiązań i mnogość interpretacji kształtowanych i modelowanych form. Indywidualne
podejście do każdego tematu z projektem zatwierdzonym przez osobę prowadzącą zapewni
niepowtarzalny zbiór realizacji. Organizatorzy zapewniają wszystkie materiały potrzebne do
realizacji zadań. Lokalizacja pleneru - Załęczański Park Krajobrazowy. Podsumowaniem

pleneru jest wystawa pokonkursowa i rozdanie nagród oraz wyróżnień przyznanych przez
jury. Każdy uczestnik otrzyma katalog dokumentujący dorobek pleneru. Wykonane formy
przechodzą na własność organizatora. Prace będą prezentowane na wystawach, w galeriach
oraz zostaną przekazane na cele charytatywne.
Uczestnicy pleneru zobowiązani są do przedstawienia pozwoleń na pobyt w miejscu
zakwaterowania

od rodziców

lub

opiekunów,

przestrzegania

regulaminu

pleneru,

wykonywania poleceń opiekunów. Opiekę dydaktyczno – wychowawczą sprawować będą
nauczyciele: mgr Zbigniew Gąsiorowski, mgr Iwona Niedźwiecka.

Termin
Plener odbędzie w dniach: 25 maja – 3 czerwca 2015 roku. Imienne zgłoszenia należy
przesyłać do dnia 15 kwietnia 2015 roku na e - mail: iwona.niedzwiecka@vp.pl

Koszty uczestnictwa
Koszty uczestnictwa 486 zł( nocleg, wyżywienie) ponoszą szkoły delegujące uczniów na
plener. Pieniądze należy wpłacić na konto Rady Rodziców Liceum Plastycznego im.
Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli ul. Sieradzka 29, 98-220 Zduńska Wola.
Nr: 12 1560 0013 2347 4751 9000 0001
Dojazd do miejsca zakwaterowania może być indywidualny lub zorganizowany ze Zduńskiej
Woli. Prosimy zaznaczyć w zgłoszeniu formę dojazdu i godzinę. Do Zduńskiej Woli należy
dojechać w dniu 25 maja 2015 roku do godz. 12:00.
Adres pobytu:
Załęcze Wielkie 89
98-335 Pątnów
tel: 438412080 lub 438412825
www.zalecze.pl

Iwona Niedźwiecka
iwona.niedzwiecka@vp.pl
nr. tel. 697 424 197

