XXV Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski
Bydgoszcz – Myślęcinek 2017
Organizatorzy:
1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departament Szkolnictwa
Artystycznego w Warszawie
2. Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
3. Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy
4. Państwowy Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Regulamin:
W bieżącym roku szkolnym odbędzie się XXV Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski dla uczniów szkół
plastycznych. Tradycyjnie miejscem pleneru będzie Leśny Park Kultury i Wypoczynku w
Bydgoszczy - Myślęcinku. Celem pleneru jest realizacja rzeźb - kompozycji przestrzennych
wykonywanych w drewnie. Jest to jedna z niewielu okazji, w której młodzież ma możliwość
realizacji dużych form przestrzennych. Projekty powinny uwzględniać funkcję artystycznoużytkową, oraz miejsce lokalizacji jakim jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku otoczony
naturalnym lasem. Formuła tego pleneru służy twórczej konfrontacji i wymianie doświadczeń
młodzieży artystycznej z terenu całego kraju. Szkoły otrzymujące zaproszenie do udziału w
plenerze powinny zadbać o zgodne z regulaminem przygotowanie ucznia do tej imprezy.
Szczególnie pod względem przygotowania tematycznego i wyposażenia w narzędzia.
Temat: Kompozycja przestrzenna – Rzeźba – siedzisko
− przewodnim tematem kompozycji jest rzeźba animalistyczna
− wysokość rzeźby max. 2 m
Warunki uczestnictwa:
W plenerze może wziąć udział trzech lub czterech uczniów z klas III LP lub starszych POSSP z
zaproszonych szkół plastycznych o sprecyzowanych predyspozycjach rzeźbiarskich pracujących
jako zespół projektujący i realizujący swoją kompozycję.
− każdy zespół z zaproszonej szkoły zgłasza się na plener z projektem realizacyjnym formy
przestrzennej (zatwierdzonej do realizacji przez nauczyciela rzeźby danej szkoły) wykonanym w
materiale trwałym
− plener będzie prowadzony na zasadzie konkursu
− w pierwszym dniu pleneru uczestnicy przedstawiają przygotowane projekty realizacyjne
− wszystkie projekty zakwalifikowane do realizacji muszą być skończone w czasie przewidzianym
na realizację plenerową każdy uczestnik pleneru przywozi ze sobą komplet dłut potrzebnych do
swobodnej realizacji w drewnie i pobijak
− organizatorzy zabezpieczają plener w materiał (drewno) do kompletnej realizacji projektu
− w plenerze pomagać będą wykwalifikowani pracownicy z piłami łańcuchowymi
− prace wykonane na plenerze zostają w galerii szkolnej i parku
− w ostatnim dniu pleneru zbiera się jury powołane przez Centrum Edukacji Artystycznej w
Warszawie dokonując oceny zrealizowanych projektów
− dla autorów najlepszych rzeźb organizatorzy przewidzieli nagrody.

Czas i miejsce pleneru:
Plener odbędzie się w dniach 28.05.2017-09.06.2017 r. na terenie Leśnego Parku Kultury i
Wypoczynku w Bydgoszczy – Myślęcinku. Imienne zgłoszenia uczestników należy przesłać na
adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12. 05.2017 r. Po tym terminie organizatorzy
nie będą przyjmować żadnych zgłoszeń.
Koszty przejazdu, zamieszkania i wyżywienia ponoszą szkoły wysyłające swoich uczniów na
plener. Koszt udziału jednego uczestnika wynosi 450,00 zł.
Pieniądze prosimy przekazać na konto Internatu przy Zespole Szkół Plastycznych ul. Chwytowo
16-18 Bydgoszcz, 02 1010 1078 0020 1713 9134 0000 Dla uczestników pleneru zorganizowana
zostanie jednodniowa wycieczka mająca na celu poznanie zabytków regionu kujawskopomorskiego.

Informacje dla uczestników pleneru:
− Przyjazd do Bydgoszczy w dniu 28.05.2017 r. (tj. niedziela) do godz. 17.00
− Zakwaterowanie: Internat przy ZSP w Bydgoszczy ul. Chwytowo 16, dojazd z Dworca PKP
autobusem nr 79; należy wysiąść przy Placu Poznańskim (trzeci przystanek); bilet ulgowy (1,50zł)
można kupić w każdym kiosku lub u kierowcy autobusu
− Otwarcie pleneru odbędzie się 28.05.2017 r. o godz. 18.00 w Internacie ZSP w Bydgoszczy
− Zakończenie XXV Ogólnopolskiego Pleneru Rzeźbiarskiego Bydgoszcz-Myślęcinek 2017 i
ogłoszenie werdyktu jury odbędzie się dnia 09.06.2017 roku o godz. 12.00
− Wystawa poplenerowa zostanie otwarta dnia 09.06.2017 roku na terenie Leśnego Parku Kultury i
Wypoczynku w Bydgoszczy - Myślęcinku
Szczegółowych informacje o plenerze udziela:
mgr Lech Kasprzykowski
Państwowy Zespół Szkół Plastycznych
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 2
tel. 052 322 17 12, fax 052 322 54 67

