TVAROVANIE, 4. ročník keramiky a slova

OPIS PROJEKTU

Poslanie projektu:

Fenomén súťažno-umeleckého projektu "Tvarovanie keramiky a slova" je v tvorivom
procese, ktorý vyzýva mladého umelca k vlastnej tvorbe. Avšak poslaním podujatia je nielen
aktivovať detskú tvorbu, ale poskytnúť aj adekvátny priestor na prezentáciu jej výsledkov.
Účasť na projekte je jednou z mála možností prezentácie vlastnej tvorby a jej porovnania s
tvorbou detských kolegov v celoštátnom zábere prostredníctvom záverečnej súbornej zbierky,
v ktorej budú umelecké dielka publikované, ako aj vernisáže a výstavy na galerijnej pôde.
Originalita a jedinečnosť projektu:

Originálna je práve myšlienka spojenia dvoch zaujímavých umeleckých oblastí do
spoločného projektu. Projekt stmeľuje a zároveň konfrontuje dva rôzne umelecké prejavy, čím
vytvára priestor pre druhovú a žánrovú rozmanitosť.
Jedinečný je najmä modernou keramikou, dáva rovnakú príležitosť všetkým deťom, tým že
deti dostávajú zdarma materiál, ktorý budú tvarovať a rozhodujúcim je iba talent.
Mladých autorov zapája do diania na umeleckej scéne, pôsobí ako alternatívna forma
umeleckého a kultúrneho dozrievania detí a mládeže.
Ciele projektu
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·
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·
·

Podporiť umelecký rozvoj a tvorivosť detí a mládeže.
Rozvinúť možnosti na realizáciu umeleckej tvorby školskej mládeže.
Podporiť vzťah detí a mládeže ku súčasnému umeniu.
Prispieť k vytvoreniu podmienok aktívnej účasti umenia vo vzdelávacom procese
školskej mládeže.
Vyhľadávať tvorivé talenty z radov mladých umelcov.
Podporiť detskú umeleckú konfrontáciu.
Budovať galériu detskej tvorivosti.

Prínos a výsledky projektu
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Projekt otvára priamu cestu mladému umelcovi, nezrelému aj ambicióznemu k jeho
vlastnému dielu.
Otvára tvorivé myšlienky mladých ľudí a dáva reálnu príležitosť na ich zhmotnenie.
Konfrontuje detskú umeleckú tvorivosť v rámci viacerých umeleckých odborov.
Prezentuje tvorbu na profesionálnej úrovni formou vernisáže, výstavy a katalógovou
zbierkou z vlastnej tvorby.
Podporuje umeleckú tvorivosť mladých ľudí.
Má vzdelávaciu a školiaca funkciu, prepája súčasné umenie so vzdelávacími
programami.
Oživuje záujem o umeleckú tvorbu a podporuje návštevnosť galérií.
Má kultúrny dosah na širokú verejnosť s celoslovenským významom.

