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Spotkajmy się- Wrocław’2016 / Let’s meet- Wroclaw’2016 

Mural ceramiczny w obszarze miasta Wrocławia 

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz Europejska 

Stolica Kultury Wrocław 2016 mają zaszczyt zaprosić do udziału w międzynarodowym 

wydarzeniu artystycznym: realizacji Muralu „Spotkajmy się-Wrocław’2016” w przestrzeni 

publicznej miasta Wrocławia. Działanie to jest włączone w wydarzenia artystyczne 

Wrocław’2016 Europejska Stolica Kultury. Jego finałem będzie powstanie ściennego muralu z 

ceramicznych kafli w prestiżowej lokalizacji w ścisłym centrum naszego miasta. 

Wprowadzenie ceramicznego obiektu w architekturę Wrocławia nawiązuje do 

wielowiekowych tradycji rzemiosła i sztuki ceramiki obecnej na tym obszarze Dolnego Śląska. 

Tym działaniem chcemy podkreślić unikatowość wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. 

Eugeniusza Gepperta, jako jedynej Polsce posiadającej Wydział Ceramiki i Szkła, i od 70 lat 

kształcącej kolejne pokolenia polskich artystów ceramików i projektantów ceramiki 

użytkowej. 

Do naszej akcji zapraszamy artystów ceramików z uczelni akademickich całego świata 

współpracujących z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, zaprzyjaźnione pracownie 

ceramiczne oraz wybitnych indywidualnych artystów ceramików.  

Z nadesłanych prac stworzymy mural „Spotkajmy się- Wrocław’2016 / Let’s meet 

Wroclaw’2016” w formie kompozycji z unikatowych, ręcznie wykonanych kafli, który ożywi 

nasze miasto. 

Będzie to ceramiczne międzynarodowe spotkanie we Wrocławiu. Popularną formą 

kwadratowego kafla, zastosowanego, jako element naszej monumentalnej kompozycji 

połączymy różne narodowości, kultury, postawy artystyczne, symbole i znaczenia w jedną 

uniwersalną całość naszej ceramicznej instalacji. Skomponowany z nich Mural- prezentujący 

bogactwo i różnorodność ceramicznych tradycji zostanie zrealizowany w ścisłym centrum 

miasta Wrocławia na ścianie Przejścia Słodowego – komunikacyjnym ciągu pod 

skrzyżowaniem ul. Oławskiej i ul. Piotra Skargi.  

 

Uroczysta inauguracja odsłonięcia muralu odbędzie się w II połowie 2016 

roku. 
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. Temat Muralu: otwarta interpretacja hasła „Spotkajmy się- Wrocław’2016 / Let’s 

meet-Wroclaw’2015” pozwalająca na artystyczną swobodę użytych środków i 

motywów. 

2. Zaproszeni uczestnicy powinni nadesłać kwadratową kompozycję ceramiczną 

wykonaną przy uwzględnieniu skurczu użytej gliny bazowej, o wymiarach 

zewnętrznych po wypaleniu: 50 x 50 cm i głębokości nieprzekraczającej 3 cm, 

składającą się z 4 kwadratowych kafli o wym.: 25 x 25 cm.  

Ważne: 

Kafle powinny być wykonane z mrozoodpornej gliny i technice ceramicznej, która 

umożliwi ekspozycję na świeżym powietrzu. 

Prosimy o  ryflowanie tyłów kafli- ułatwi to ich montaż do ściany. 

3. Przy uczestnikach grupowych: nadesłane kafle mogą tworzyć jedną wspólną 4- 

elementową kompozycję reprezentującą przedstawicieli danej uczelni lub pracowni, 

lub być unikatowymi dziełami poszczególnych artystów biorących udział w naszym 

projekcie. 

Indywidualny uczestnik powinien nadesłać tylko jeden kafel o wymiarach po 

wypaleniu 25 x25 cm.  

4. Z przodu każdej kompozycji powinna się znaleźć sygnatura/nazwisko artysty oraz 

nazwa jego rodzinnego miasta lub kraju.  

5. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów Muralu „Spotkajmy się- 

Wrocław’2016 / Let’s meet-Wroclaw’2015”, którzy zastrzegają sobie prawo do ich 

używania w działaniach promocyjnych towarzyszących temu wydarzeniu. 

 

 

 

 

WYSYŁKA PRAC:  

1. Prace zapakowane w bezpieczny sposób powinny zostać dostarczone na koszt własny  

autorów w terminie od: 18.04 -  20.05. 2016.  

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za zniszczone podczas 

transportu kafle. 
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2. Wraz z kaflami każdy autor poszczególnego kafla powinien dołączyć wypełnioną 

kartę uczestnictwa w projekcie Mural „Spotkajmy się- Wrocław’2016/ Let’s meet- 

Wroclaw’2016 wraz z oświadczeniem. Prosimy o pisemne wypełnienie i podpisanie 

karty i odesłanie jej wraz z kaflami na adres pocztowy organizatora wskazany w 

ust.5 - jest to warunek zakwalifikowania prac (kafli) do udziału w projekcie.  

3. Prosimy również o wysłanie elektronicznego skanu podpisanej karty uczestnictwa na 

mail’a organizatora: mural2016@asp.wroc.pl 

4. Do przesyłki prosimy używać oficjalnych pocztowych operatorów danego kraju, 

pozwoli to uniknąć problemów z urzędem celnym i dodatkowych kosztów.  

Przy wypełnianiu dokumentów przewozowych koniecznie proszę podać: 

„ TOWAR BEZ WARTOŚCI HANDLOWEJ”  

„ WARTOŚĆ DLA URZĘDU CELNEGO …” (tu wpisać wartość mniejszą od 22 euro) 

 

5. Przesyłkę oznaczoną hasłem  

     MURAL- Wroclaw’2016 oraz „Contains Art Object without commercial value” dla 

informacji urzędu celnego prosimy przesłać na adres: 

 

Akademia Sztuk Pięknych 

im. E. Gepperta we Wrocławiu 

Pl. Polski 3 / 4 

PL 50-416 Wrocław  

Poland 

 

6. Prace, które nie spełniają założeń regulaminowych lub uległy zniszczeniu podczas 

transportu nie będą eksponowane. Organizator zastrzega sobie prawo niewykorzystania 

kafli, jeżeli nie będą wpisywać się w całość projektu bez konieczności szczegółowego 

uzasadnienia i konieczności ich zwrotu. 

 

 

WYSTAWA I WERNISAŻ: 

1. Organizatorzy planują uroczystą inaugurację muralu „Spotkajmy się - Wrocław’2016 

/ Let’s meet- Wroclaw’2016” w  ramach obchodów Wrocław Europejska Stolica 

Kultury ’2016 w II połowie 2016 roku. O dokładnym terminie uroczystości 

powiadomimy autorów drogą mailową. Uczestnictwo w uroczystościach odsłonięcia 

muralu na koszt własny. 

 

mailto:mural-wroclow2016@asp.wroc.pl
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2. Każdy autor nadesłanych kafli po zakończeniu naszego wydarzenia dostanie 

certyfikat potwierdzający, że stały się one częścią naszego międzynarodowego 

muralu. Uczestnicy biorący udział w tym projekcie przygotowane przez 

organizatorów materiały promocyjno-informacyjne będą mogli pobrać na stronie 

internetowej ASP.  

3. Przebieg realizacji montażu i otwarcia obiektu będą do wglądu na stronie 

społecznościowej wydarzenia. 

 

KONTAKT: 

Kontakt z organizatorami: mural2016@asp.wroc.pl 

 

Lokalizacja Muralu „Spotkajmy się- Wrocław 2016 / Let’s meet-  Wroclaw’ 2016” 

 

http://mapa.targeo.pl/plac-dominikanski-i-okolice-wroclaw~5249273/atrakcja-turystyczna/adres 

 

 

Zapraszamy i czekamy we Wrocławiu 
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