
                                                                                                                           

 

Drodzy Artyści, Pedagodzy 

Mosty Sztuki Kalisz 2014 to projekt artystyczno-naukowy do udziału, w którym serdecznie 

Państwa zapraszam. W ramach projektu WPA w Kaliszu planuje szereg inicjatyw artystycznych                    

i naukowych mających na celu w sposób bezpośredni i pośredni  odnieść się do roli współczesnego 

artysty–pedagoga,  tworzącego w kontekście przeszłości, doświadczeń i historii miejsca o bogatej         

i znaczącej tradycji. Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Kalisza, który 

partycypował będzie w kosztach przedsięwzięcia. Projekt wpisuje się w obchody 100. rocznicy 

zburzenia Miasta Kalisza i wydarzeń z 1914 roku.  

Jako artyści i pedagodzy posiadamy wiele możliwość zaznaczania swojego miejsca tu i teraz                           

z uwzględnieniem kulturowej tożsamości miasta i przestrzeni, w której żyjemy i tworzymy                   

w odniesieniu do czasu i zmian zachodzących w świecie.  Przez interpretację własnych poglądów 

przez korzystanie z wielorakich metod twórczej ekspresji możemy budować mosty łączące to, co 

wokół nas z tym, co nasze. Mosty łączą lub dzielą, otwierają nowe perspektywy, pozwalają 

pokonywać granice nie tylko przestrzeniom ale ideologiom. Pozwalają na spotkanie dwóch światów. 

Świata historii i teraźniejszości, przeszłości i przyszłości, twórczej abstrakcji i codziennej 

rzeczywistości, artefaktów i tajemnicy. 

Inspiracją do spotkania może być miasto będące nie tylko miejscem lecz żywym, pełnym 

przeobrażeń organizmem, w którym materia, myśl i emocje w przestrzeni i czasie konstruują 

widzialne i niewidzialne mosty. Przekroczenie pokonanie mostu otwiera nowe terytoria, możliwości                            

i perspektywy.  

Naszą  twórczością możemy podjąć próbę odpowiedzi na zadane pytania: 

-Jak współczesny artysta interpretuje przestrzeń, w której tworzy i jak ingeruje w nią za pomocą 

własnej twórczości?  

-W jaki sposób historyczny aspekt wydarzeń z roku 1914 może wpływać na sztukę współczesną? 

-Jakie metody twórczej ekspresji mogą stanowić formę wyrazu artystycznego dla oddania 

wielokulturowego dziedzictwa miasta i regionu? 

W ramach projektu przewidziane są następujące działania: 

1. Plener z udziałem polskich i zagranicznych artystów od 19-23 maja 2014r. 

2. Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej rozstrzygnięcie konkursu 

23.05.2014r.  



3. Warsztaty z zagranicznymi i polskimi artystami kierowane do studentów i młodzieży 

zaprzyjaźnionych szkół,  

4. Wystawy gości zagranicznych z USA , Turcji, Rosji……   

5. Happeningi z udziałem studentów, wystawa prac fotograficznych studentów pracowni 

fotografii  19-23 maja 2014. 

6.   Międzynarodowa wystawa artystów  „Mosty Sztuki”  październik 2014. 

 

Imprezą towarzyszącą będzie konferencja "Kreatywność w edukacji artystycznej i sztuce. 

Artysta-Pedagog, Pedagog-Artysta" realizowana w ramach projektu "Nowa jakość praktyk 

pedagogicznych na WPA UAM", współfinansowana przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja odbędzie się w dniach  20-21 maja 2014 

roku. 

Bardzo liczę na udział  wszystkich artystów, pracowników Wydziału Pedagogiczno-

Artystycznego w Kaliszu. Szczególnie zależy mi na Państwa udziale w majowej konferencji                          

oraz w wystawie Mosty Sztuki planowanej na październik 2014 roku.  Będę wdzięczna  za przekazanie 

do dnia 15.02.2014 roku informacji na temat ilości prac, które zamierzacie Państwo prezentować. 

Funkcję kuratora wystawy polskich artystów pełniła będzie dr Izabela Rudzka. 

izabelarudzka@thinkart.pl  

Przed wystawą planowane jest wydanie publikacji w formie katalogu prezentowanych dzieł. Proszę 

do dnia 01.06.2014 roku o przedstawienie dokumentacji dzieł pani dr Joannie Dudek 

dudekjoan@gmail.com odpowiedzialnej za projekt wydawnictwa. 

Proszę o dostarczenie w/w terminie: 

1.fotografii prac szer. dłuższego boku 20 cm, 300 DPI CMYK  

  z opisem: imię, nazwisko, tytuł, technika, wymiary (wys. x szer.), rok powstania 

2. biografii artysty, max ½ strony w pliku word.doc  

3. credo pracy prezentowanej w projekcie „Mosty Sztuki” (ok. 7 zdań)   

Jeśli mają Państwo pytania bardzo proszę o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

 

                                          Z wyrazami szacunku 

             Autorka projektu  

               Prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa 

Prodziekan ds. działalności naukowej i artystycznej  

WPA UAM w Kaliszu  mkostrze@amu.edu.pl 
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