ARTYŚCI Z POLSKI I ŚWIATA W SKŁUDZEWIE
XVI. OGÓLNOPOLSKI INTERDYSCYPLINARNY PLENER PROFESJONALISTÓW PRZESTRZEŃ PRYRODY
SKŁUDZEWO 2018
W siedzibie Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie w dniach od 17 do 26 sierpnia 2018 roku gościć będą uznani artyści malarze,
rzeźbiarze, ceramicy, twórcy tkanin i ikon, graficy, fotograficy, botanik i lekarz medycyny estetycznej biorąc udział
w XVI. Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Plenerze Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody - Skłudzewo 2018.
XVI OIPP Przestrzeń Przyrody jest kontynuacją szesnastoletniej tradycji organizowania przez Fundację Piękniejszego
Świata Interdyscyplinarnych Ogólnopolskich i Międzynarodowych Plenerów Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody w Skłudzewie.
Systematycznie poszerzany krąg artystów pedagogów z wyższych i średnich szkół artystycznych oraz ośrodków edukacji plastycznej
zainteresowanych ideami Fundacji spowodował rozszerzenie zasięgu poza granice kraju, zatem tegoroczny plener będzie spotkaniem
artystów z różnych stron Polski oraz gości z Indii i Rosji. Plener będzie okazją do wzajemnego poznania się artystów, do wymiany
doświadczeń, zapoznania się z programami Fundacji i wypracowania pomysłów obejmujących długofalową współpracę. Podczas
pleneru będą organizowane pokazy multimedialne – otwarte dla plenerowiczów i gości celem zaprezentowania swojej dotychczasowej
twórczości w wybranej przez siebie formie np. katalogi z wystaw, filmy, oryginały prac, fotografie itp.
Uczestnicy pleneru będą mieli zapewnione warunki do wypowiadania się w różnych dyscyplinach plastycznych. Przyjmując
zaproszenie pragną włączyć się swoją twórczością w pomnażanie dobra i piękna. Oczekiwane są prace łączące tradycję ze
współczesnością, oddziałujące na odbiorców nie tylko estetycznie, ale tak by pobudzały intelekt, motywowały do wzbogacania
człowieczeństwa własnego i innych.
Od 29 lat twórczość artystyczna potęguje piękno Skłudzewa przez włączenie sztuki w przestrzeń zabytkowego XIX-wiecznego zespołu
pałacowo-parkowego i jego rozległą otulinę.
Zostaną przygotowane wystawy poplenerowe i katalog prac, które udokumentują indywidualne poszukiwania
i dokonania artystów. Wybrane przez komisarza i organizatorów pleneru dzieła do Kolekcji Skłudzewskiej będą oddziaływały nie tylko
na mieszkańców Skłudzewa, będą niespodzianką dla licznie przybywających turystów i gości nie tylko z Gminy Zławieś Wielka, ale z
Polski i świata. Stale wzbogacana kolekcja sztuki współczesnej będzie wykorzystywana i uprzystępniana w procesie edukacji
plastycznej dzieci i młodzieży, będzie inspirowała nauczycieli i innych dorosłych uczestników warsztatów, będzie prezentowana w
różnych galeriach naszego kraju.

Zaproszenie na wernisaż w Skłudzewie
Fundacja Piękniejszego Świata w Skłudzewie i Uczestnicy
XVI. Ogólnopolskiego Interdyscyplinarnego Pleneru Profesjonalistów Przestrzeń Przyrody –
Skłudzewo 2018
mają zaszczyt zaprosić na
uroczyste otwarcie wystawy poplenerowej
dnia 25.08.2018 roku o godzinie 16.00.
w zespole pałacowo-parkowym i w Galerii Stary Dwór w Skłudzewie.
W wystawie wezmą udział:






























dr hab. prof. UP Grażyna Borowik – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków, zam. Kraków
dr hab. Stanisław Brach – Akademia Sztuk Pięknych Kraków, zam. Kraków
Irina Bołdina-Obuchowa – zam. Petersburg (Rosja)
prof. zw. Kazimiera Frymark-Błaszczyk – ZPAP o./łódzki, zam.Łódź
Bożena Gierada – ZPAP o./gdański, zam. Gdańsk
Adiunkt II stopnia Stanisław Gierada, zam.Gdańsk
dr Justyna Grzebieniowska – Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń, zam.Czarne Błoto
dr hab.Anna Kola – Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń, zam. Rozgarty
dr hab. prof. UO Monika Kamińska - Uniwersytet Opolski, zam. Nysa
Bożena Komowska , zam. Gdańsk
Stanisław Lackowski ZPAP o./toruński, zam. Złotoria
prof. Małgorzata Mizia – Wydział Architektury Politechnika Krakowska, zam.Kraków
Eugeniusz Molski, zam. Nowy Wiśnicz
dr hab. Aleksander Pieniek – Akademia Sztuk Pięknych Kraków , zam. Kraków
dr Lucjan Rutkowski UMK Toruń, zam. Toruń
dr Magdalena Skwarek – zam. Gdańsk
Anna Singh – zam. Goa (Indie)
Annant Singh – zam. Goa (Indie)
Danuta Sowińska-Warmbier – Fundacja Piękniejszego Świata, zam. Skłudzewo
dr Joanna Strzelecka-Traczykowska - ZPAP o./toruński , zam.Toruń
prof. Marian Stępak – Wydział Sztuk Pięknych UMK Toruń, zam. Toruń
Klara Stolp – ZPAP o./toruński, zam. Grudziądz
Andrzej Szewczyk, zam. Bochnia
Waldemar Rudyk , zam. Chełmek
Krzysztof Warmbier – WSB Bydgoszcz i Toruń, zam. Skłudzewo
Leszek Warmbier – Fundacja Piękniejszego Świata, zam. Skłudzewo
Honorata Werszler – Politechnika Wrocławska, zam. Wrocław
dr Rafał Werszler – Wydział Filologiczny Uniwersytet Wrocławski, zam.Wrocław
Jerzy Wudarski – zam. Toruń

Kuratorzy wystawy poplenerowej:
Rafał Warmbier i Krzysztof Warmbier - Fundacja Piękniejszego Świata Skłudzewo
Więcej informacji o działaniach FPŚ
na stronie: www.skludzewo.pl
oraz pod nr tel. (056) 678-06- 71
kom. 662 063 803

