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WYSTAWY WSPÓLNEJ ARTYSTÓW PLASTYKÓW 
OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO 

 

„A my po ESK!...” 

Ekspresja 

Struktura 

Kolor 

 
WSTĘP 
 
Wystawy pomyślane są jako kuratorska prezentacja artystów plastyków środowiska wrocławskiego. 
To pierwsza wystawa wspólna prezentująca prace członków naszego stowarzyszenia i artystów 
zaproszonych przez Zarząd, a pozostających poza ZPAP. 
Celem jest ukazanie aktualnego dorobku artystów plastyków, których twórczość na stałe związana 
jest z regionem i Wrocławiem. 
W rozumieniu organizatorów tych prezentacji, powinny one demonstrować trwałą obecność oraz 
różnorodność sztuk plastycznych w mieście, które było Europejską Stolicą Kultury w 2016 roku. 
Tamten czas przeminął, a my pozostaliśmy w mieście, któremu tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
będzie towarzyszył nieprzemijająco. 
 
 
ORGANIZATOR 
 
Zarząd Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu przy współpracy z instytucjami 
miejskimi i ASP. 
 
 
BIURO ORGANIZACYJNE 
 
Zarząd Okręgu ZPAP 
ul. Jatki 1-2 
50-111 Wrocław 
tel.: 71 341 72 88  
email: sekretariat@zpap.wroclaw.pl 
 
Komisarz całości prezentacji: Piotr Wieczorek. Szefami poszczególnych ekspozycji będą powołani 
przez Zarząd ZPAP doświadczeni wrocławscy kuratorzy. 
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA 
 
Uczestnikami wystaw „A my po ESK – Ekspresja, Struktura, Kolor” mogą być aktualni członkowie 
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Wrocławskiego oraz zaproszeni przez Zarząd artyści 
wrocławscy pozostający poza ZPAP. 



Warunkiem uczestnictwa jest prezentacja pracy, która została zrealizowana nie wcześniej niż w roku 
2014. 
Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę lub zestaw. Konieczne jest zgłoszenie tego 
zamiaru do biura Zarządu Okręgu ZPAP na specjalnym druku zawierającym kilka oczywistych i 
niezbędnych informacji do planowanego równolegle wydawnictwa. Akces swojego uczestnictwa 
prosimy składać do dnia 30 września 2017.  Dotrzymanie tego terminu jest konieczne, gdyż 
przestrzeń ekspozycyjna jest ograniczona. 
Członkom Związku druk zgłoszeniowy prześlemy wraz z Informatorem i Regulaminem. 
 
 
MIEJSCA I TERMIN EKSPOZYCJI 
 
Miejscem ekspozycji będą salony BWA „Awangarda” oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu. 
Otwarcie wystaw planujemy na luty 2018. 
Przewidujemy pokaz wystawy lub jej wybór w innych miastach Dolnego Śląska. 
 
 
PRACE I ICH WYBÓR 
 
Przedmiotem prezentacji są dzieła plastyczne powstałe w dowolnych technikach i konwencjach 
artystycznych. 
Ustala się ograniczenia formatu pracy: maksymalnie 2m x 2m – prace płaskie oraz 2,5m x 2,2m x 
wysokość dostosowana do miejsca ekspozycji – prace przestrzenne (dotyczy również zestawów). 
Ewentualne inne gabaryty koniecznie trzeba uzgodnić z kuratorami. Organizator nie zapewnia sprzętu 
multimedialnego. 
Wystawa „A my po ESK” nie będzie wystawą okręgową w dotychczasowym, tradycyjnym rozumieniu 
tego określenia. Nie będzie też miała kwalifikującego jury, jednak ze względu na „wspólną” formułę i 
skąpość przestrzeni wystawienniczej, to komisarze poszczególnych ekspozycji będą decydować o 
doborze prac. 
Organizatorzy nie znając proponowanych dzieł, nie mogą przewidzieć ich różnorodności, wymiarów i 
ewentualnych wymogów technicznych. Dlatego niezbędne jest wcześniejsze ich uzgadnianie. 
Członkowie ZPAP mogą liczyć na refundację kosztów transportu. 
Ostateczny dobór uczestników kuratorzy poszczególnych ekspozycji uzgodnią z komisarzem całości i 
Zarządem Związku. 
 
 
FOTOGRAFIE DZIEŁ DO KATALOGU 
 
Ze względów finansowych, a także doświadczonych w przeszłości komplikacji, organizatorzy są 
zmuszeni prosić uczestników wystaw o wykonanie we własnym zakresie i dostarczenia fotografii 
dzieła, które będzie zamieszczone w katalogu. Ta sama praca musi być także pokazana na wystawie. 
Fotografie prosimy dostarczyć w dobrej jakości, najlepiej: 300 dpi, TIFF/CMYK (Przy dzisiejszej 
łatwości fotografii cyfrowej, nie powinno być z tym problemu.) Fotografie powinny być dostarczone 
razem z kartą zgłoszenia. Autorzy projekcji powinni dostarczyć film w całości. 
Zainteresowanym ułatwimy kontakt z fotografem. W zupełnie wyjątkowych przypadkach możliwe 
będzie wykonanie fotografii na zlecenie Zarządu. 
 
KATALOG 
 
Prace prezentowane na wystawach „A my po ESK – Ekspresja, Struktura, Kolor” będą 
zaprezentowane w dwujęzycznym katalogu o formacie A-4, który otrzyma każdy z uczestników 
wystawy. Członkowie Związku otrzymają bezpłatnie dwa egzemplarze.  


