Zaproszenie na 5. niemiecko-polski plener rzeźbiarski 2017
Miasto Biesenthal i Stowarzyszenie „Kultur im Bahnhof e.V.” zapraszają do udziału w
niemiecko-poskim warsztacie plenerowym.
Począwszy od 5. „Warsztatu plenerowego” będzie powstawał wzdluż polsko-niemieckiego
rowerowego szlaku wędrownego Berlin-Usedom-Wolin łańcuch rzeźb, który połączy w
przyszłości leżące pośrodku parku przyrodniczego miasto Biesenthal z wyspą Wolin. Jednym
z celów naszych plenerów jest tworzenie objektow sztuki rzeźbiarskiej, które połączą piękno
przyrody szlaku z pięknem artefaktów kulturowych. W roku 2017 plener przeprowadzony
zostanie w kooperacji z miastem Bernau, które będzie partnerem naszej imprezy.
Termin: 03.09.-23.09.2017
Miejsce: łąka przy Wzgórzu Zamkowym (ulica Wehrmühlenweg, Biesenthal)
Dodatkowo wystawa towarzysząca ze szkicami i projektami w Bernau
Uczestnicy: profesjonalni artyści rzeźbiarze z Polski i z krajów federalnych Brandenburgi i
Berlina
Temat: Wyprawa do nowych brzegów
Pisemne wnioski o udział w plenerze prosimy składać na adres:
Anne Schulz & Emerita Panasowova
Hasło „WIF 2017”
Lanker Straße 5
16359 Biesenthal
Wnioski powinny zawierać:
• 1-2 szkice o temacie pleneru i wmiarę możliwości model rzeźby z wymiarami oraz
określeniem rodzaju materiału;
• życiorys, wykaz wystaw oraz pięć fotografii wybranych dzieł lub katalog;
• adres e-mailowy.
Termin składania wniosków: 1. maja 2017
decyzje jury o zakwalifikowaniu zostaną podane do wiadomości do 31. maja 2017
Jury: w skład jury wchodzą przedstawiciele miast Biesenthal i Bernau;
jury dokona wyboru po 4 artystów rzeźbiarzy z Polski i Niemiec
Warunki uczestnictwa:
bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie, zwrot kosztów przejazdu, korzystanie z usług
tłumacza, udostępnienie energii elektrycznej i możliwość korzystania z kompresorów, oferty
spędzania wolngo czasu, ryczałt w wysokoćci 2.000,00 EURO na pokrycie kosztów trwałego
depozytu dzieł powstałych w ramach pleneru i ustawionych wzdłuż szlaku wędrownego,
ryczałt w wysokści 250,00 EURO na materiały takie jak kamień i metal oraz głaz narzutowy,
wapień i piaskowiec, te ostatnie max. do 1,5 tony; możliwość późniejszego odlewu. Wykaz
dostępnych materiałów z wymiarami oraz zdjęciami udostępniony został pod adresem strony
www podanym poniżej.
Uczestnicy pleneru zobowiązują się do stworzenia dostrzegalnie ukończonej rzeźby. Artyści
rzeźbiarze korzystają z własnych narzędzi i maszyn. Organizator nie ubezpiecza uczestników
pleneru.
Organizator:
Kontakt:
Informacje:
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