Koncepcia a ideový zámer prehliadky

PRIEVIDZA KRESLÍ A MAĽUJE
prehliadka výtvarnej tvorby na tému Najkrajšie mesto
Vyhlasovateľ : Mesto Prievidza zastúpené primátorkou JUDr. Katarínou Macháčkovou
Organizátor : Základná umelecká škola Ladislava Stančeka Prievidza
Termín prehliadky : november 2016
28. februára 2017 uzávierka odovzdávania prác na hodnotenie
30. marca 2017 vernisáž výstavy “Prievidza kreslí a maľuje”
spojená s udelením ocenení v galérii Art Point
30. marca – 18. apríla 2017 trvanie výstavy – verejná prezentácia prác
Poslanie a ciele prehliadky :
1. Pestovať u detí a mládeže – obyvateľov mesta Prievidza lokálpatriotizmus,
hrdosť a stotožnenie sa so svojím mestom.
2. Cez výtvarnú tvorbu podnietiť záujem detí a mládeže o mesto, v ktorom žijú.
3. Objavovať výtvarné talenty medzi mladými Prievidžanmi.
4. Detský výtvarný prejav vo vyhlásenej téme prezentovať širokej verejnosti prostredníctvom
výstavy, katalógu a následne umiestnenia výtvarných diel v priestoroch mesta.
Ideový a obsahový zámer prehliadky : Zobrazenie historických udalostí, architektúry,
zaujímavých častí, lokalít a známych osobností mesta. Pomocou obrazu vyjadriť pozitívny vzťah
k mestu, ktoré je mojim domovom.
Podmienky : Prehliadka je vyhlásená pre žiakov ZUŠ Ladislava Stančeka a ďalších záujemcov z
radov detí a mládeže do 20 rokov – žiakov a študentov umeleckých škôl. Akceptované budú len
plošné práce - kresba, maľba, grafika vo formáte A5, A4, A3, A2.
Výtvarné práce odovzdané do hodnotenia sa stávajú majetkom mesta Prievidza s tým, že po
výstave môžu byť použité na výzdobu priestorov vo vlastníctve mesta.
Práce je potrebné odovzdať najneskôr do 28. februára 2017 do ZUŠ LS Prievidza.
Odborná porota, manovaná primátorkou mesta, bude hodnotiť práce vo vekových kategóriách :
1. kategória
6-8
rokov
2. kategória
9 - 11 rokov
3. kategória 12 - 15 rokov
4. kategória 16 - 20 rokov
Kritériá hodnotenia : Pôvodnosť, originalita a atmosféra, veku primeraná výtvarná úroveň
vyjadrenia témy.
Na základe odporúčania poroty budú v každej kategórií vyhlásené tri ceny a samostatne bude
vyhlásená hlavná cena.

V Prievidzi dňa 07.11.2016

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka Prievidze

