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CEL KONKURSU
Założeniem Konkursu jest popularyzacja i szerokie rozpowszechnienie twórczości P. M.
Bohúňa.
Celem  konkursu  są  subiektywne  wypowiedzi  artystyczne  uczniów,  na  podstawie
obserwacji rzeczywistości i budowanie głębszych relacji z otoczeniem.

WARUNKI KONKURSU
W Konkursie mogą brać udział autorzy w wieku od 4 do 20 lat w kategoriach :

 do 7 lat
 do 11 lat
 do 15 lat
 do 20 lat

z  przedszkoli,  szkół  podstawowych,  średnich,  plastycznych  średnich,  techników
dowolnego  typu,  z  kółek  i  ognisk  plastycznych,  domów  kultury  oraz  od  osób
indywidualnych.
Przyjmowane są prace na płaszczyźnie dowolnego formatu w kategoriach:

 malarstwo
 grafika
 rysunek
 techniki różne (z użyciem różnych eksperymentalnych materiałów)
 fotografia
 grafika komputerowa
 prace przestrzenne

Prace kolektywne (wykonane przez kilku autorów) NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.
Prace powinny być sygnowane ( DRUKOWANYMI LITERAMI ) :

 autor
 tytuł pracy
 wiek
 adres szkoły
 instruktor prowadzący
 państwo

TEMATY KONKURSU   

Podróż w czasie z malarzem.

Wyruszmy w pełną przygód podróż od teraźniejszości do starożytności i przyszłości.
Przyjrzyjmy się, jak czas zmienia nas, świat i otaczającą przestrzeń. Jako przewodnika
w podróży możesz wybrać malarza - artystę, który przedstawia świat poprzez optykę
własnych zmysłów, przeżyć i emocji.

FORMA PLASTYCZNA TO: portret, postać, kompozycja figuralna. 
W tym roku jubileuszowym obchodzimy również 200. rocznicę urodzin Petra Michala 
Bohúňa, którego imię nosi nasz konkurs plastyczny.



PODSTAWOWYM TEMATEM JEST: „Mój bohater – mój wzór do naśladowania”.
Jako inspirację wskazujemy portret Jana Francisci, kapitana słowackich wolontariuszy,
namalowany  przez  P.  M.  Bohúňa  w  burzliwych  czasach  słowackiego  odrodzenia
narodowego  i  jest  jednym  z  najbardziej  szczytowych  dzieł  słowackiej  sztuki
plastycznej. 

Można  także  wcielić  się  w  innych  współczesnych  bohaterów  –  jako  wzory  do
naśladowania.  Bliskich  ludzi  o  rzadkich  wartościach  charakteru:  ojciec,  matka,
nauczycielka,  artysta,  rzemieślnik,  trener,  lekarz,  naukowiec,  kosmonauta,
podróżnik... W trakcie opracowywania tego tematu, wspólnie z nauczycielem możecie
stworzyć krótki komentarz wideo na temat postępów, przebiegu i wyniku swojej pracy,
który prześlecie nam w formie elektronicznej na adres: wlokniarz@mdk.bielsko.pl  ,
oprócz  tradycyjnych  technik  -  rysunku,  malarstwa,  fotografii,  grafiki,  techniki
kombinowanej i przestrzennej, grafiki cyfrowej. 
Zapraszamy. 

Termin składania prac : do 30.06.2022 r.

OCENA KONKURSOWA

Konkurs  zostanie  oceniony  przez  międzynarodowe  jury  (jego  skład  zostanie
opublikowany w katalogu wyników). Jury przyznaje dyplomy w złotych, srebrnych,
brązowych pasmach  oraz wyróżnienia. 
Praca, której przyznano główną nagrodę Grand Prix, staje się logiem konkursu i będzie
wydrukowana na stronie tytułowej katalogu.

Nagrodzone prace  zostaną wystawione w Miejskim Domu Kultury w Dolnym
Kubinie oraz  w  Galerii  Miejskiego  Domu Kultury - Domu Kultury Włókniarzy 
w Bielsku-Białej, połączone z ogłoszeniem wyników konkursu, co zostanie ogłoszone
w odrębnym komunikacie.

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przyznania  nagród  oraz  do  opublikowania
nagrodzonych prac w prasie. Prace nie zostaną zwrócone autorowi przez organizatora,
pozostają w jego archiwum, a autorzy wyrażają zgodę na bezpłatne ich wykorzystanie
w celach promocyjnych konkursu.


