KONKURS PLASTYCZNY
DLA
UCZNIÓW SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH

,,Z INSPIRACJI TEMATYKĄ DZIEŁ LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO,,
Bydgoski Plastyk zaprasza do udziału w konkursie plastycznym skierowanym
do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, którego główną nagrodą są legitymacje szkolne zwalniające
kandydatów z części praktycznej egzaminu wstępnego.
W tym roku szkolnym obchodzimy 70 lecie istnienia, dlatego z tej okazji chcielibyśmy aby inspiracją XVI konkursu
plastycznego został patron Naszej Szkoły Leon Wyczółkowski.
Tegoroczny tytuł konkursu brzmi: ,,Z INSPIRACJI TEMATYKĄ DZIEŁ LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO”.
Leon Wyczółkowski twórca pięknych obrazów i grafik, które możemy obejrzeć w Muzeum Okręgowym w
Bydgoszczy im. Leona Wyczółkowskiego. Jeden z najwybitniejszych polskich artystów przełomu XIX i XX w.
W twórczości Wyczółkowskiego możemy znaleźć sceny historyczne i rodzajowe, portrety, sceny salonowe,
a także plenerowe wizerunki rybaków czy pracujących na roli chłopów. Artysta podejmował w swoich obrazach
problemy barwy i światła.
Używając akwareli, pasteli i tuszu odtwarzał m.in. krajobrazy tatrzańskie, zabytki i pamiątki historyczne, kwiaty.
Malował również portrety odznaczające się wnikliwą charakterystyką psychologiczną.
Zachęcamy Was do wykonania kreatywnej pracy inspirując się tak przepięknym i niesamowitym dorobkiem
artystycznym artysty.
WARUNKI KONKURSU
Konkurs będzie rozstrzygnięty w trzech grupach wiekowych:
1. Uczniowie klas IV i V szkół podstawowych
2. Uczniowie klas VI szkół podstawowych
3. Uczniowie szkół gimnazjalnych
Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania zestawu prac wykonanych w formacie A3
połączonych ze sobą np. spinaczem. Z tyłu każdej pracy należy umieścić wyraźną pieczątkę szkoły lub innej
placówki wysyłającej oraz imię, nazwisko, wiek autora oraz nazwisko nauczyciela.
W skład zestawu muszą wejść następujące prace:
Dla pierwszej grupy wiekowej:
- maksymalnie trzy prace na temat: ,, Z INSPIRACJI TEMATYKĄ DZIEŁ LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO”.
wykonane w technice rysunkowej lub w malarskiej
Dla drugiej i trzeciej grupy wiekowej:
- martwa natura – rysunek (1 praca)
- martwa natura – malarstwo (1praca)
- prace na temat: ,, Z INSPIRACJI TEMATYKĄ DZIEŁ LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO”.
wykonane dowolną techniką (max.3 prace)
Prace należy nadsyłać do dnia 16 maja 2016 roku na adres szkoły.
Zestawy oceni profesjonalne jury powołane przez Dyrektora Szkoły w dniu 17 maja 2016 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dysponowania pracami. Ogłoszenie wyników konkursu wraz
z informacjami o wernisażu prac i przyznanych nagrodach będzie ogłoszony na stronie internetowej
plastyk.bydgoszcz.pl w terminie do 18 maja 2016 r.
Prace nie będą odsyłane do autorów. Prace, które nie znajdą się na wystawie można odebrać podczas rozdania nagród
lub do 30.06.2016r.
Zestawy, które nie spełniają wymogów regulaminu i nie zawierają wszystkich informacji, nie będą oceniane
przez komisję konkursową.
NAGRODY
Główną nagrodą dla uczniów klas VI ( druga kategoria) oraz dla uczniów ze szkół gimnazjalnych ( trzecia kategoria)
jest zwolnienie z egzaminów praktycznych do odpowiednio: Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych
( na podbudowie szkoły podstawowej ) lub Państwowego Liceum Plastycznego ( na podbudowie gimnazjum ).
W naszym konkursie dla uczniów wyróżniających się z klas IV i V ( pierwsza kategoria) zostaną wręczone
zaproszenia na jednodniowe warsztaty, które odbędą się w czerwcu, a prowadzone będą przez artystów
plastyków z naszej szkoły.
www.plastyk.bydgoszcz.pl
Państwowy Zespół Szkół Plastycznych
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
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