WYNIKI NABORU OPEN CALL
SYMPOZJUM RZEŹBY WSPÓŁCZESNEJ - 2021

II edycja: 26.09.2021 – 10.10.2021
Komisarz: dr Katarzyna Szarek

Miło nam poinformować, że zakończone zostały prace związane z oceną
aplikacji złożonych w ramach OPEN CALL ogłoszonego do Sympozjum Rzeźby
Współczesnej – 2021 dla artystów i wolontariuszy-asystentów.
Cykliczny projekt Sympozjum dotyczy bezpośrednio działalności statutowej
instytucji i stanowi ważny punkt w programie CRP realizowany przy wsparciu
Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz podmiotów
prywatnych. Tegoroczna edycja wydarzenia jest pretekstem do zwrócenia
uwagi na naturę. Tematem spotkania są: Siły natury i słynna myśl Heraklita:
„Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu”
Ogłoszenie o naborze spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem twórców
oraz studentów i absolwentów uczelni o profilu artystycznym. Cieszy nas fakt,
że w związku z projektem wpłynęło kilkadziesiąt wniosków, przygotowanych
przez artystów różnych pokoleń, legitymujących się bogatym dorobkiem
twórczym oraz studentów i absolwentów różnych kierunków i wydziałów
artystycznych, którzy mimo młodego wieku konsekwentnie budują swój
artystyczny wizerunek. Na podstawie weryfikacji złożonych projektów
Centrum wyłoniło uczestników spotkania, którzy w ramach dwutygodniowego
wydarzenia zrealizują autorskie kompozycje przeznaczone do ekspozycji
plenerowej orońskiego parku krajobrazowego. Komisja oceniająca składała się
z Dyrektora Centrum, Komisarza spotkania oraz Kuratorów Centrum. Wybór
był jak zawsze trudny, złożone projekty bardzo dobrze opracowane, ilość
miejsc - niestety ograniczona.
Artystom i wolontariuszom, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie
GRATULUJEMY. Tym, którzy w tej odsłonie nie zostali wybrani życzymy

powodzenia w przyszłości i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnych
edycjach wydarzenia.

Lista artystów zakwalifikowanych do udziału w Sympozjum:
1. Anna Barlik
2. Stanisław Brach
3. Anna Bujak
4. Zbigniew Dudek
5. Karol Gąsienica – Szostak
6. Antoni Grabowski
7. Katarzyna Lipecky
8. Marcin Nosko
9. Martyna Pająk
10.

Małgorzata Warlikowska

Lista wolontariuszy – asystentów zakwalifikowanych do udziału w
Sympozjum:
1. Mateusz Wojciech Aftanas
2. Kajetan Michał Karkuciński
3. Maja Kisiel
4. Iga Koclęga
5. Katarzyna Oleśkiewicz
6. Adrian Pannebakker
7. Krzysztof Perz
8. Michał Popek
9. Aleksandra Marta Szlasa – Rokicka
10.

Agata Zboromirska

