Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod
vyhlašuje celoroční výtvarnou soutěž

„Návraty“
Cíl soutěže
Poznávat rozmanitost kulturních projevů a významy kulturního dědictví, uvědomit si rozdíly kulturních
etap, porovnávat výrazové prostředky kulturních stylů
Téma soutěže
Předměty denní potřeby, móda (oblečení, účesy, doplňky, šperky a bižuterie...), nábytek a bytové
doplňky, architektura, dopravní prostředky a jiné
z období
1) 19. století
2) 30. let 20. století
3) 60. let 20. století
Soutěž je určena
- žákům základních uměleckých škol
- pouze jednotlivcům (skupinové práce nebudou do soutěže zařazeny). Počet zaslaných prací
od jednoho autora není omezen.
Technika
Kresba, grafika, malba
Upozornění: Kresba může být jakýmkoliv materiálem - kresby křídami a podobným materiálem je nutno
řádně zafixovat nebo jinak zajistit, aby nešpinily; nezafixované práce budou ze soutěže vyřazeny,
aby nepoškodily ostatní práce.
Rozměry prací - neomezené
Uzávěrka soutěže: 31. října 2008
Vyhodnocení prací odbornou porotou: listopad 2008
Soutěž vyvrcholí výstavou, která se uskuteční v prosinci 2008 v Muzeu Boženy Němcové v České
Skalici. Tam také proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Autoři nejlepších děl budou
do České Skalice pozváni. Nevyzvednuté odměny budou zaslány poštou.
Hodnocení a ceny:
Vítěze určí odborná porota složená z východočeských výtvarníků. V každé kategorii bude
určeno 1., 2. a 3. místo. Vítězové obdrží ceny - výtvarné potřeby - v hodnotě 500, 400 a 300 Kč.
Soutěžící budou rozděleni do čtyř kategorií dle věku (zařazeni budou podle věku v době vytvoření
soutěžní práce).
Výsledky budou zveřejněny na internetové stránce DDM Bájo na adrese: www.ddmbajo.cz
Adresa pro zasílání prací
Dům dětí a mládeže Bájo
Husovo náměstí 3
552 03 Česká Skalice
Označení prací
Označení práce proveďte prosím na její zadní stranu, musí obsahovat tyto údaje –
prosím čitelně:
název práce, zařazení do období (19. století, 30. léta nebo 60. léta 20. století),
jméno, příjmení a věk autora (např. 6 let)
název a adresa ZUŠ
e-mail, kontaktní telefon,
případně jméno a příjmení pedagoga, pod jehož vedením práce vznikla
Soutěžní výtvarné práce mohou být publikovány, reprodukovány, vystaveny či jinak
prezentovány dle uvážení organizátora, a to bez finančních nároků ze strany autorů.
Pokud máte zájem o vrácení prací, přiložte prosím balicí materiál a známky v adekvátní ceně,
práce Vám rádi během počátku roku 2009 zašleme zpět na Vámi uvedenou adresu.
Další informace o soutěži lze získat na tel. č. 491 452 708, 604 187 325.
Těšíme se na Vaši účast a přejeme Vám radost z práce a mnoho úspěchů!

