Základní umělecká škola, Děčín IV - Podmokly, Čs. legií 243/29, příspěvková organizace ve spolupráci
s občanským sdružením ARTCZECH.COM o.s.

VYHLAŠUJÍ VÝTVARNOU SOUTĚŽ PRO ŽÁKY STŘEDNÍCH ŠKOL

MOJE KAŠNA
1)
-

2)
3)

Za školu je možno zaslat maximálně 15 výtvarných prací z každé kategorie
Každý soutěžící může zpracovat jedno téma nebo více níže uvedených témat

ILUSTRACE K POVĚSTI O LOUBSKÉM PRAMENI
LIBOVOLNÁ PLOŠNÁ VÝTVARNÁ TECHNIKA (libovolný formát práce). Jedná se o zpracování ilustrace k jakémukoliv
literárnímu pojetí pověsti o Loubském prameni, která kdysi inspirovala autora kašny. Přesné znění této legendy
není známo – soutěžící mohou ilustrovat jakoukoliv představu legendy nebo jakékoliv aktuální zpracování…
Jediným tématem jsou figury odstraněné v roce 1942 z kašny (víla, trpaslík, havrani, děvče, dřevorubec…) - viz
fotografie v příloze.
MŮJ NÁVRH SOCHAŘSKÉ VÝZDOBY KAŠNY
DOKRESLENÁ FOTOKOPIE KAŠNY NEBO ZTVÁRNĚNÍ VLASTNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY KAŠNY. Návrh sochařské práce
(prací) umístěné na stávající těleso kašny nebo stavebně změněné těleso kašny.
Jediným tématem je přímá či jiná paralela s figurami odstraněnými v roce 1942 z kašny (víla, trpaslík, havrani,
děvče, dřevorubec…) - viz fotografie v příloze.
OBAL REGIONÁLNÍHO PRODUKTU S TÉMATEM KAŠNY
- LIBOVOLNÁ PLOŠNÁ VÝTVARNÁ TECHNIKA (libovolný formát práce). Jedná se o zpracování návrhu obalu
či obalového prvku (krabička, etiketa, přelepka, taška, skleněný či keramický obal apod.) libovolného místního
produktu se zakomponováním prvku kašny nebo figur odstraněných v roce 1942 z kašny (víla, trpaslík, havrani,
děvče, dřevorubec…) - viz fotografie v příloze. Může se jednat o produkt potravinového charakteru (bonbóny, čaj,
káva, pivo, pálenka, nealko nápoj, sušenky, pečivo atd.), ale i charakteru nepotravinového (reklamní textilie,
mýdlo, hračka, stolní hra, interiérový doplněk apod.). Každý obal musí mít odkaz na konkrétní výrobek z Děčínska.
PRÁCI OZNAČTE TĚMITO ÚDAJI: jméno a příjmení, adresa bydliště, (popř. e-mail adresa), škola, rok narození
a souhlas zákonného zástupce nebo zletilého žáka s uveřejněním práce.
Svou účastí soutěžící zároveň akceptuje pravidla soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů organizátory
pro organizační účely a pro podporu soutěže.
VĚKOVÁ KATEGORIE SOUTĚŽE: 16 – 19 LET

V kategorii budou vyhlašována 3 místa.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE: říjen 2018, ODEVZDÁNÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ: leden 2019
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN: únor 2019
Ve vybraných veřejných místech v Děčíně budou následně zorganizovány výstavy nejlepších prací.
SOUTĚŽNÍ PRÁCE ODEVZDEJTE NEBO ZASÍLEJTE NA TUTO ADRESU:
Výtvarná galerie ARTMATERIAL.CZ, Zámecká 1097/7, 405 01 Děčín I
DOTAZY A DALŠÍ INFORMACE na tel.: 736 463 745, e-mail: obnovmekasnu@gmail.com
INFORMACE o soutěži také najdete na facebookovém účtu: Obnovme kašnu

