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WSTĘP

Przez długi czas w Polsce nie
zajmowano się tematyką ciała,
całokształtem procesów w nim
zachodzących ani terapią poprzez
ciało. Z reguły kwestia dbałości o tę
sferę kojarzyła się z przechodzeniem
choroby, zaburzeń i w związku z tym z
określonym sposobem leczenia.
Długotrwałe pomijanie integralności
umysłu z ciałem doprowadziło do
pominięcia aspektu cielesności w
kontekście rozwoju człowieka.

Inaczej, temat ciała kobiety, w
sensie fizycznym od zawsze znajduje
się w kręgu publicznych
zainteresowań oraz ewentualnych
spekulacji dotyczących oceny
wyglądu zewnętrznego.

Powyższe obserwacje potwierdza
wizerunek ciała kobiety przedstawiany

w mediach, mimo zachodzących
przemian wciąż nie przestaje wzbudzać
kontrowersji, dyskusji, u podstaw
których leżą określone oczekiwania
społeczne. Trudno nie zgodzić się z
tezą, iż my kobiety jesteśmy
konfrontowane z idealnym wzorcem
obejmującym takie cechy jak: jasna
karnacja, wysoki wzrost, szczupła
sylwetka, przymioty fizyczne świadczące
o doskonałym zdrowiu, sprawności,
młodości i byciu trendy we wszelkich
zabiegach higieniczno-kosmetycznych.
Niestety, takie wzorce stwarzają ryzyko
braku samoakceptacji , niezadowolenia
z własnego wyglądu, poczucia
zawstydzenia, frustracji
spowodowanego niemożnością
osiągnięcia przez nas oczekiwanego
ideału. W konsekwencji rzesze kobiet w
celu zaspokojenia oczekiwań
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społecznych dotyczących swojego
wyglądu stosują drakońskie diety,
noszą bardzo obcisłą garderobę,
stosują zabiegi wszelkiego rodzaju,
począwszy od kosmetycznych, a na
operacjach plastycznych kończąc. Ta
presja społeczna może wyzwalać
poczucie wstydu na punkcie wyglądu
ciała, kondycji, a u osób definiujących
się poprzez wygląd zewnętrzny, może
nawet powodować stany depresyjne,
zaburzenia odżywiania czy
samookaleczenia. Takie postrzeganie
kobiecości przyczynia się do ciągłego
porównywania z niedoścignionymi
wzorcami oraz dyskredytację własnych
potrzeb. Korzystanie z tej rywalizacji
pociąga za sobą zagubienie,
wykluczenie, zaburza nawiązywanie
dobrych relacji, odbiera poczucie
siostrzeństwa. Społeczne standardy
piękna, widzenia kobiecego ciała mogą
rzutować na poczucie naszej
intymności w związkach nie tylko ze
względu na przyjęte kanony, ale
również pornograficzne odwzorowania
(patrz wizerunek kelnerki czy
pielęgniarki na stronach
internetowych). W ciągu ostatnich kilku
lat, dzięki tym kobietom, które
sprzeciwiły się przemocy seksualnej
m.in. ruchowi #MeToo, podejmowały
temat intymności i kobiecego
pożądania, powstaje coraz więcej
przestrzeni, w których traktujemy nasze
ciała z troską, radością, miłością i

akceptujemy je. Jesteśmy bardziej
świadome patriarchalnych
mechanizmów, które uprzedmiotawiają
kobiece ciała, co pozwala nam walczyć
z narzuconym nam wstydem i
stereotypami płci, które nas
ograniczają.

Wystawa skupia się wokół tematu
wizerunku ciała kobiety. Zmierzymy się
z odrzuceniem stereotypowego
męskiego spojrzenia, które
uprzedmiotawia kobiece ciało.
Zapraszamy wszystkie artystki,
studentów, profesjonalistów i nie tylko
do wysyłania swoich prac związanych z
tematem. Celebrujmy różnorodność
naszych ciał! Zachęcamy was do
podzielenia się z nami swoimi
przemyśleniami na temat wizerunku
ciała, samoakceptacji i kształtu nowej
kobiecości przekraczającej narzucone
ramy.

Chcemy, żeby widzowie wystawy
czuli się wzmocnieni przez sztukę,
poczuli się dostrzeżeni i
reprezentowani.

WSŁUCHAJ SIĘ W SWOJE CIAŁO,
POZWÓL MU ISTNIEĆ, BĄDŹ

PODMIOTEM, NOŚ CO CHCESZ,
JEDZ CO CHCESZ, TAŃCZ, MÓW

GŁOŚNO,

ZAJMUJ PRZESTRZEŃ
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REGULAMIN NABORU PRAC

Proszę przeczytać uważnie

Prace zostaną wystawione w ramach wystawy zbiorowej pt. TAKE UP
SPACE – Zajmuj przestrzeń, od 25 lutego do 20 marca 2022 organizowanej przez
Centrum Kultury Zamek z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Świętojański 1.

Ważne daty

● Zgłoszenia przyjmujemy od 6 grudnia 2021 do 23 stycznia 2022.
● Uczestnicy wystawy zostaną poinformowani o wynikach naboru mailowo

nie później niż do 28 stycznia 2022.
● Wybrane prace powinny zostać dostarczone przed 11 lutego 2022.
● Wystawa odbędzie się od 25 lutego do 20 marca 2022 w Centrum Kultury

Zamek, Wrocław.

Ogólne warunki

1. Zgłoszenia zbierane są przez Centrum Kultury Zamek, z siedzibą przy pl.
Świętojański 1, 54-076 Wrocław.

2. Zgłoszenia pracy oznacza akceptacje  zasad ustalonych w regulaminie.
3. Celem procesu jest wybranie prac do włączenia w wystawę pt. TAKE UP

SPACE – Zajmuj przestrzeń organizowanej od 25 lutego do 20 marca
2022.

4. Prace będą wybierane przez kuratorkę wystawy Martynę Zaradkiewicz i
koordynatorkę Marinę Vaz w oparciu o założenia wystawy przedstawione
wyżej.

5. Zakwalifikowanie się do wystawy nie wiąże się z honorarium, niemniej
jednak organizatorzy zobowiązują się wesprzeć artystów
zakwalifikowanych do  wystawy technicznie i logistycznie.
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Warunki uczestnictwa

1. Zapraszamy do składania propozycji prac przez artystki tworzące w
różnych nurtach sztuki, profesjonalistów, uczniów, wszystkich, którzy
chcieliby podzielić się z nami refleksją na temat wizerunku ciała kobiety.

2. Zapraszamy do składania prac przede wszystkim artystów lokalnych, z
okolic Wrocławia, lecz nie zamykamy się na zgłoszenia od artystek z
innych miast i zza granicy. Istnieje możliwość przesłania pracy drogą
elektroniczną i wydrukowania jej przez Organizatora bez ponoszenia
żadnych kosztów.

Rozmiary dostępnych ram :

● 100 x 70 cm
● 50 x 70 cm
● 50 x 60 cm
● 50 x 40 cm

3. Osoby poniżej 18 roku życia proszone są o dostarczenie podpisanej
zgody rodzica lub opiekuna. Formularz dostępny tutaj
www.zamek.wroclaw.pl/wystawy/galeria-tymczasem-komiks-i-ilustracja/na
bor-prac/

4. Poza warunkiem wpisania się w temat wystawy nie ma innych wymogów
dotyczących zgłaszanych prac.

5. Centrum Kultury Zamek zastrzega sobie prawo do odwołania wystawy
bez podawania powodu.

Dopuszczalne formy

Malarstwo | Rysunek | Fotografia | Rzeźba | Wydruk | Ilustracja | Tekstylia |
Ceramika | Instalacja (tylko jeśli artysta jest w stanie zamontować ją osobiście w
galerii)

Proszę mieć na uwadze, że nie jesteśmy w stanie pokazać prac audio, wideo lub
audiowizualnych.
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Jak się zgłosić?

1. Zgłoszenie powinno składać się z:
1. Wypełnionego zgłoszenia w formularzu Google dostępnego pod

linkiem
www.zamek.wroclaw.pl/wystawy/galeria-tymczasem-komiks-i-ilustra
cja/nabor-prac/

2. Dokumentacji i obrazów wszystkich zgłaszanych prac
(maksymalnie 2 zdjęcia każdej z prac zgłoszonych za
pośrednictwem formularzu Google).

2. Jeden zgłaszający może zgłosić do 5 osobnych prac na wystawę.
3. Zgłoszenia przyjmujemy od 6 grudnia 2021 do 23 stycznia 2022 przez

wypełnienie formularza Google dostepnego tutaj FORMULARZ

ZGŁOSZENIOWY / SUBMISSION FORM (google.com)

4. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą uznawane.
5. Zgłoszenia mogą być wysyłane w języku polskim lub angielskim.
6. Centrum Kultury Zamek zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z

artystami w razie zaistnienia takiej potrzeby.
7. Decyzje Centrum Kultury Zamek są ostateczne i Organizator zastrzega

sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania przyczyny,
odrzucenia prac, które nie są związane z tematem wystawy lub mogą być
uznane za obraźliwe.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące twojego zgłoszenia, skontaktuj się z
Mariną Vaz pod adresem e-mail takeupspace.wroclaw@gmail.com.
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