Wariacje na temat twórczości grupy artystycznej „WPROST”
Organizatorzy:
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ PRZY MINISTERSTWIE KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1966 - 1986

ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN KONKURSU:
Wariacje na temat twórczości grupy artystycznej "Wprost"
DZIEDZINA
Wszystkie techniki malarskie, rysunkowe, collage, grafika i fotografia
FORMATY PRAC
100 cm x 70 cm
WARUNKI SKŁADANIA PRAC
Każda szkoła przesyła maksymalnie 15 prac ze wszystkich dziedzin. Zgłoszenie na konkurs należy
zarejestrować przez wypełnienie listy zbiorczej prac oraz metryki dostępnej na stronie
www.plastyk.czest.pl w zakładce konkursy i odesłać w formie elektronicznej oraz wydrukować i
dołączyć do pracy konkursowej
TERMIN I MIEJSCE
Termin konkursu upływa 30. 09. 2018 roku
Prace należy nadsyłać na adres:
Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego
w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 15
z dopiskiem KONKURS „WPROST”
CEL KONKURSU
- poznanie życia i twórczości grupy artystycznej "Wprost" powstałej w marcu 1966 roku utworzonej
przez piątkę krakowskich malarzy: Barbarę Skąpską, Macieja Bieniasza, Zbyluta Grzywacza, Leszka
Sobockiego i Jacka Waltosia.
- świadome poszukiwanie twórczych rozwiązań w obrębie wszystkich dyscyplin i konfrontacja
umiejętności warsztatowych uczniów ze zdolnością pracy koncepcyjnej
- wejście w kreatywny dialog z artystami o ukształtowanej postawie i bogatym dorobku, będącym
jednym z głównych nurtów sztuki polskiej XX wieku.
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Jury powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej
Dr Zdzisław BUJANOWSKI
- październik 2018 – ocena jury
- listopad 2018 – planowany wernisaż wystawy
NAGRODY
Dla nagrodzonych i wyróżnionych autorów prac przewidziane są nagrody rzeczowe.
Autor wyróżnionej i przeznaczonej na wystawę pracy, nauczyciel prowadzący oraz szkoła otrzymają
katalog.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Prace nagrodzone i wyróżnione udziałem w wystawie pozostaną do dyspozycji organizatorów
konkursu, tworząc wielokrotnie prezentowana galerię pokonkursową ,,Wariacje na temat…”
Pozostałe prace do odbioru w siedzibie ZSP im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie nie później niż
do 30 listopada 2018.
Wszelkie informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu, organizacji i otwarcia wystawy zostaną
przekazane po obradach jury.
Wszystkie uwagi i zapytania prosimy kierować do komisarza konkursu Cezarego Stojka
tel.:034/324 12 28 lub (507-378-473)
tel.:034/324 12 06
fax: 034/324 10 35

