
III. BIENNALE - KOMUNIKAT I

Instytut Architektury Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału

 
  w III. Biennale Architektury Krajobrazu

,,krajobrazukreacja”

organizowanym w ramach konferencji

DOLNOŚLĄSKIE DNI ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
 15-16 października 2010 r

z okazji 10-lecia studiów na kierunku architektury krajobrazu na 
Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

III Biennale będzie składało się z dwóch części – wystawy plakatu 
ikonkursu w formie warsztatu rzeźbiarskiego. 

Wystawa
Tematem wiodącym plakatu jest przedstawienie zawodu architekta 

krajobrazu w celu jego promocji. Autorami mogą być studenci dowolnego roku 
kierunku studiów architektura krajobrazu. Nie ograniczamy ilości nadsyłanych 
plakatów. Formą uczestnictwa są prace o rozmiarze 70x100 cm, utrzymane 
w konwencji posterowej, wydrukowane i przyklejone na sztywnym podkładzie, 
zawierające wkomponowane nazwiska autorów, nazwę jednostki organizacyjnej 
i nazwę uczelni.  Prace prosimy przesłać do dnia 10 października 2010 r. na adres 
Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 
Wystawa plakatu będzie miała miejsce w holu głównym budynku Centrum 
Dydaktyczno- Naukowego, pl. Grunwaldzki 24A i towarzyszyć będzie konferencji 
Dolnośląskie Dni Architektury Krajobrazu”. 

Konkurs
Główną częścią III. Biennale Architektury Krajobrazu jest konkurs na formę 

przestrzenną odnoszącą się do tematu wiodącego. Przewidziana jest dla niego 
formuła warsztatu trwającego 3 godziny w pierwszym dniu konferencji. Prace 
o wysokości do 30 cm wykonywane będą na miejscu, w pracowni plastycznej, 
a materiał stanowić będą: glina, tektura i patyki. Materiał i stoły rzeźbiarskie 
przygotuje organizator. Autorem może być tylko jedna osoba, student 
dowolnego roku kierunku studiów architektura krajobrazu. Prosimy o zgłoszenia 
do końca czerwca na adres jerzy.potyrala@up.wroc.pl, ilość miejsc w pracowni 
jest ograniczona.  

Prace zgłoszone na wystawę i na konkurs zostaną ocenione przez jury 
składające się z artystów plastyków i artystów rzeźbiarzy. Wyłonione zostaną 
wyróżnienia I, II, i III stopnia, a wyniki ogłoszone będą w tym samym dniu 
konferencji, w godzinach popołudniowych. Wszystkie plakaty i prace rzeźbiarskie 
zostaną sfotografowane i znajdą się w materiałach pokonferencyjnych.    

Zapraszamy serdecznie.

Komitet organizacyjny
III. Biennale Architektury Krajobrazu
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