R. Staliarskaité, 15 let, Ariogala Secondary School, Litva-Lithuania

„Krásná jako kvítka
je ta země…“
Mezinárodní dětská výtvarná soutěž
v oboru kresby a grafiky
XXX. ročník

Základní škola a Spolek TRANOSCIUS
na ul. Frýdecké v Havířově-Bludovicích,
Magistrát města Havířova, Městské kulturní středisko
a Městská knihovna Havířov

vyhlašují

30. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže
v oboru kresby a grafiky

„Krásná

jako kvítka
…je ta země…“

Svět pohádek nabízí spoustu inspirace, proto se v jubilejním
30. ročníku soutěže vracíme právě k tomuto oblíbenému tématu.
Zobrazte svůj oblíbený pohádkový příběh nebo pohádkového
hrdinu, lidského či zvířecího. Vybírejte z pohádek českých či
světových. Neobkreslujte prosím postavy, které už před vámi
vymyslel jejich autor. Raději vyjádřete, jak tuto postavu vidíte vy,
bez kopírování předlohy!
Ať už si vyberete hloupého čerta, krásnou princeznu, nebo
strašlivého draka, napište prosím, o jakou pohádku se jedná.
Soutěže se mohou zúčastnit žáci mateřských a základních škol,
nižších tříd gymnázií a výtvarných kroužků při těchto školách (ne ZUŠ)
v těchto kategoriích:
PŘIBLIŽNÝ VĚK:

mateřská škola
1. - 2. třída
3. - 4. třída
5. - 6. třída
7. - 9. třída

Práce se nevracejí, zůstávají v majetku pořadatelů a mohou být
použity k publikaci v médiích, do kalendářů, na výstavy v dalších
městech a zemích, pro prodej, propagaci soutěže atd.

Nezapaspartované práce maximálního formátu A1 zasílejte
do pátku

6. května 2022

na adresu:

Základní škola, ul. Frýdecká 37
736 01 Havířov-Bludovice, Česká republika

Téma: Pohádka

1. kategorie
2. kategorie
3. kategorie
4. kategorie
5. kategorie

Do soutěže budou přijaty všechny práce vytvořené kresebnými
a grafickými technikami a jejich kombinacemi; od kresby, kolorované
kresby, monotypu, přes suchou jehlu, linoryty, lepty, tisky z koláže, až
po litografii. Soutěž byla založena na podporu právě těchto ve školách
méně užívaných technik, které vyžadují pečlivé vedení učitele,
osvojování si technické dovednosti, rozvíjení kresebného a grafického
vidění, smysl pro kontrast ploch i rozvoj fantazie. Vyřazena bude pouze
čistá malba.

do 6 let
asi 7- 8 let
kolem 9 - 10 let
asi 11 - 12 let
většinou 13 - 15 let

Označení prací: - název obrázku
autor - jméno, třída, kategorie, adresa domů
škola - název a adresa, e-mail, jméno učitele
Označení prací pište prosím čitelně přímo na zadní stranu obrázku.
Tři práce z každé kategorie budou vybrány odbornou porotou
a oceněny dárkem a pamětní medailí na slavnostní vernisáži
ve výstavní síni V. Wünscheho v Kulturním domě L. Janáčka
v Havířově, která se uskuteční v září 2022. Udělena bude také Cena za
pedagogické vedení a Cena primátora města.
Vítězové budou písemně pozváni a všechny školy na konci srpna
2022 obdrží katalog se seznamem vystavených obrázků a pozvánkou
na vernisáž.

TĚŠÍME SE NA VAŠE KRÁSNÉ OBRÁZKY!
Propozice, výsledky: http://www.zsfrydecka.eu/30-rocnik
e-mail: posta@zsfrydecka.cz

