Odezwa – zaproszenie do symbolicznego uczczenia 100.lecia Niepodległości Polski
Na pięćdziesiąt pięć dni przed 11 listopada 2018 roku – w 100. Rocznicę Odzyskania
przez Polskę Niepodległości ogłaszamy na naszej, internetowej stronie zpap.torun
odezwę – zaproszenie przedstawione 25 lipca br. na zebraniu wyborczym delegatów
na najbliższy Zjazd ZPAP.
Zapraszamy wszystkich członków Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu
Toruńskiego do podjęcia symbolicznego gestu patriotycznego - uczczenia 100.
Rocznicy Niepodległości Polski uczestnictwem w wystawie „Pro Polonia
Jubilatea - 100 lat!”
Związek nasz – Związek Artystów - w samej swojej nazwie – Polskich, odda cześć
najważniejszemu faktowi historii jakim było odzyskanie przez Polskę niepodległości
w 1918 roku organizując związkową wystawę zbiorową pojedynczych prac Koleżanek
i Kolegów, w sumie ponad 222 dzieł.
Od początku obecnej kadencji dysponujemy dużą przestrzenią galeryjną, idealnie
nadającą się do ekspozycji dużych wystaw zbiorowych. Wystawy zbiorowe sprzyjają
i służą integracji środowiska. Wystawa „Pro Polonia Jubilatea – 100 lat!” stanowić
będzie manifestację naszej związkowej wspólnoty wypływającej z naszego
przywiązania do Polski.
Jedenastego listopada 2018 roku spotkamy się na symbolicznej wystawie naszych
dzieł w Galerii ZPAP_Toruń, by wznieść toast „100 lat dla Polski – Jubilatki”.
Zapraszamy wszystkich członków Okręgu Toruńskiego do współorganizacji
wystawowej manifestacji naszej twórczości ekspozycją pojedynczego dzieła każdego
z nas. Dzieła jednego, jedynego, wybranego z całej dotychczasowej twórczości
samodzielnie lub przy koleżeńskiej poradzie wg całkowicie własnych kryteriów.
Wystawa – toast dla 100. letniej Polski – Jubilatki, winna się cieszyć jak największym
uczestnictwem, najlepiej – wszystkich Koleżanek i Kolegów z naszego środowiska. Ze
względu na spodziewaną dużą ilość prac, programowo ograniczamy udział w wystawie
do jednego tylko i raczej małego dzieła. Podobnie jak na wystawie Niepodległa dla
Niepodległej w Gdańsku prace nie powinny przekraczać 1 metra kwadratowego, czy
sześciennego. Prace multimedialne powinny być zaopatrzone w sprzęt odtwarzający.
Prace instalacyjne powinny być konsultowane w kwestii dostosowania lokalizacji.
Prace performatywne powinny zostać odpowiednio wcześnie zapowiedziane dla
ułożenia repertuaru ich wykonania w dniu 100. Rocznicy, 11 listopada br.
Deklaracje uczestnictwa w wystawowym toaście „Sto lat dla Polski !” expogestem wybranej pracy, powinny być zgłoszone do Biura ZPAP Okręgu Toruńskiego
do 15 października br. Nazwisko autora i tytuł pracy zostaną wpisane do treści dwóch
okiennych afiszów Galerii ZPAP_Toruń. Prace na wystawę przyjmowane będą 5 –
7.11.2018, a otwarcie wystawy nastąpi 11.11.2018 roku o godz. 11:11:18.
Wystawa czynna będzie w dniach 11 – 30.11.2018 r. codziennie w godz. 10 – 16.
Wszystkich członków OT ZPAP serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w symbolicznym i patriotycznym expo-geście „Pro Polonia Jubilatea – 100 lat!” Zarząd OT ZPAP

