VÝZVA NA ZAPOJENIE SA DO SÚŤAŽE
literárna a výtvarná súťaž „Odkaz v slove a obraze“

Občianske združenie ANNOGALLERY s finančnou podporou Ministerstva
kultúry SR vyhlasuje výzvu na zapojenie sa do celoslovenskej literárnej
a výtvarnej súťaže detskej tvorivosti „Odkaz v slove a obraze“. Zapojiť sa môžu
deti a mládež vo veku 10 až 18 rokov vyhotovením individuálnych alebo
kolektívnych prác na tému „odkazy“ do 20. októbra 2012.
Téma: „odkazy“
Po desaťročia ľudia zbierali, skúmali a obdivovali, čo vytvorili predchádzajúce generácie.
Tieto výtvory nám dnes dávajú možnosť spoznávať oblasť ľudských hodnôt a pocitov,
dívať sa na tieto výtvory z rôznych uhlov a lepšie pochopiť ľudskú kultúru a minulosť.
Dnešný svet, ktorý nás obklopuje, je plný množstva informácií a obrazov. Tie ponúkajú
rôzne vizuálne a emocionálne impulzy a podnety a formujú naše hodnoty. Téma
„odkazy“ je výzvou pre deti a mládež umelecky reagovať na objavné podnety súčasnej
doby vlastnou výtvarnou a literárnou výpoveďou.
Cena:
Víťazný tím získa možnosť svoje literárne a výtvarne stvárnené odkazy zhmotniť na
keramiku formou keramickej plastiky alebo reliéfu počas série tvorivých stretnutí s
profesionálnym keramikárom na konkrétnej škole v mesiacoch október - november 2012.
Výsledné dielo zostane vo vlastníctve víťaza.
Kto sa môže zapojiť:
Deti a školská mládež vo veku 10 až 18 rokov, základné školy, umelecké školy, centrá
voľného času, centrá záujmovej činnosti, gymnáziá, stredné školy na území Slovenskej
republiky.
Ako sa zapojiť:
Do súťaže sa zapájajú deti a mládež formou 5-20 členných tímov prostredníctvom svojej
školy a pedagógov, ktorí vyberú žiakov a študentov podľa záujmu, schopností a
umeleckého nadania. Vybraní účastníci sformulujú svoje konkrétne odkazy, na základe
ktorých vyhotovia individuálne alebo kolektívne súťažné práce. Spolu s vyplnenou
prihláškou ich odošlú elektronickou poštou na e-mail: info@annogallery.eu.
Podmienkou na zapojenie do súťaže je zaslanie min. jednej literárnej a jednej výtvarnej
práce. Odporúča sa (nie je podmienkou) súvis a tematické prepojenie literárneho
a výtvarného konceptu.
Požiadavky na súťažné práce:
Literárna práca:
• minimálne 1 a maximálne 5 individuálnych alebo kolektívnych prác (celkovo za tím)
• ľubovoľný poetický alebo prozaický útvar napísaný v slovenskom jazyku, doposiaľ
nepublikovaný a nevydaný, napísaný rukou, strojom alebo na PC, v rozsahu max.
2 strany formátu A4 (myslené pre font písma: Times New Roman a veľkosť písma: 12)
• forma doručenia e-mailom: dokument word alebo pdf formát
Výtvarná práca:
• minimálne 1 a maximálne 5 individuálnych alebo kolektívnych prác (celkovo za tím)
• ľubovoľná technika (maľba, kresba, koláž, grafika, iná ľubovoľná technika alebo
kombinácia techník)
• forma doručenia e-mailom: obrázok jpg (foto alebo scan v max. veľkosti 1MB)
Termín na doručenie súťažných prác:
20. október 2012
Organizátor súťaže:
Občianske združenie ANNOGALLERY, e-mail: info@annogallery.eu, tel.: 0905 382 574

