ZAKARPATSKÉ MÚZEUM ĽUDOVEJ ARKHITEKTÚRY A BÝVANIA, ul. Kapitulna 33 а, 88000 Užhorod
__________________________________________________________________________________
10. KARPATSKÉ BIENÁLE GRAFIKY DETÍ A MLÁDEŽE
Propozície medzinárodnej súťaže a výstavy

VYHLASOVATEĽ A HLAVNÝ ORGANIZÁTOR ROČNÍKA:
ZAKARPATSKÉ MÚZEUM ĽUDOVEJ ARKHITEKTÚRY A BÝVANIA, Užhorod (Ukrajina)
SPOLUORGANIZÁTORI:
Centrum kulturalne w Przemyślu (Poľsko)
Vihorlatské múzeum v Humennom (Slovensko)
Egri Kulturális és Müveszéti Központ Eger (Maďarsko)
Centrum kultúrnych a umeleckých iniciatív, Ľvov (Ukrajina)
Asociatia Initiativa Cetatenilor Seniori, Brăila (Rumunsko)
ZÁMERY A CIELE :
Projekt Karpatské bienále grafiky detí a mládeže vznikol z iniciatívy
Centra kulturalneho v Przemyśli a Vihorlatského osvetového strediska v Humennom s cieľom
popularizácie a podpory grafiky ako druhu umenia medzi deťmi a mládežou v krajinách, ktorých
spájajú Karpaty, prostredníctvom medzinárodnej súťaže a výstavy a neskôr aj realizáciou viacdňových
tvorivých dielní. Podujatia sa uskutočňujú s dvojročnou periodicitou za účasti partnerov z Ukrajiny,
Poľska, Slovenska, Maďarska a Rumunska.
Projekt približuje mladým ľuďom rôzne grafické prístupy a postupy, rozvíja ich zručnosti, obohacuje
ich kreativitu a umožňuje im vzájomné spoznávanie v prospech medzinárodného kultúrneho dialógu.
PODMIENKY SÚŤAŽE:
Medzinárodnej súťaže sa môžu zúčastniť deti a mladí ľudia vo veku
od 6 – 19 rokov prostredníctvom výberu v národných kolách súťaže. Za národný výber prác
z jednotlivých krajín sú zodpovední partneri - koordinátori z jednotlivých kultúrnych inštitúcií.
Následne sa uskutoční zasadnutie medzinárodnej odbornej poroty, ktorá vyhodnotí súťažnú kolekciu
a vyberie práce na ocenenie a výstavu. Členov poroty určí každá partnerská inštitúcia výberom svojho
kandidáta.
Do súťaže sú prijímané iba klasické grafické techniky resp. kombinácie týchto techník (tlač z výšky,
plochy, hĺbky, sieťotlač, monotypie alebo alternatívne tlače, nie tlače, ktoré vznikli výstupom
z počítača). Súťaž chce u mladých ľudí podporiť a rozvíjať manuálne zručnosti. Formát prác
odporúčame v rozmeroch: 25 x 35 cm, 50 x 70 cm alebo 70 x 100 cm. Od jedného autora maximálne
3 práce, tematický cyklus je považovaný za 1 prácu. Upozorňujeme pedagógov a inštruktorov
výtvarných krúžkov, aby dbali na čistotu predložených prác, neposielali práce rolované a pokrčené.
Tematické zameranie prác nie je ohraničené, prijateľná je rôznorodosť a individuálny záujem.
Vek účastníkov
Pre súťaž sú vypísané 4 vekové kategórie:
I.
Kategória
6 – 8 rokov
II.
Kategória
9 – 12 rokov
III.
Kategória
13 – 15 rokov
IV.
Kategória
16 – 19 rokov

Označenie prác:
Každá práca musí byť na zadnej strane čitateľne označená nasledovnými údajmi:
Priezvisko: .............................................................................................
Meno: ...................................................................................................
Vek a pohlavie: ................................................................................
Názov práce: .........................................................................................
Grafická technika: ................................................................................
Adresa žiaka, študenta: ........................................................................
Škola/Inštitúcia: ...................................................................................
Ulica: ....................................................................................................
Mesto: ....................................................................PSČ........................
Krajina: ..................................................................................................
Meno a priezvisko pedagóga, inštruktora: ...........................................
E-mail školy alebo pedagóga: ...............................................................
Telefón: ..........................................................................................
Termíny:
→PRE ÚČASTNÍKOV ZO SLOVENSKA:
Prijímanie prác: 7. apríl 2019
Zasadnutie poroty: 11. apríl 2019
Výstava vo Vihorlatskom múzeu v Humennom: 3. – 31. máj 2019
Adresa zasielania prác:
Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 01 Humenné
Kontakt:
Mgr. Dana Kataniková
Vihorlatské múzeum v Humennom
Námestie slobody č. 1
066 01 Humenné
00421-57-775 2240
galeria@muzeumhumenne.sk

→PRE CELKOVÝ VÝBER SO SÚSTREDENÍM PRÁC V UŽHORODE (netýka sa súťažiacich iba
organizátorov, ktorí práce z jednotlivých krajín doručia na Ukrajinu):
Január 2019 – vyhlásenie súťaže
Uzávierka prijímania prác 15. jún 2019

Adresa: Mgr. Vitalij Rac
Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a bývania
Ulica Kapitulna 33 A
88 000 Užhorod
Kontakt: 03122 37392 uzhgorodskansen@ukr.net
Zasadnutie medzinárodnej poroty s vyhodnotením súťaže:
(Užhorod - Ukrajina): 22. 6. 2019
Vernisáž medzinárodnej výstavy s verejným vyhlásením výsledkov :
Užhorod (Ukrajina ): 5.10.2019
Trvanie výstavy: 5. 10. 2019 – 3. 11. 2019
Následné reprízy výstavy podľa zvoleného harmonogramu
v partnerských krajinách s presahom až do roku 2020.
Ocenenie prác:
Organizátori zabezpečia v každej kategórii ceny (vrátane národných
cien), čestné uznania a diplomy na základe rozhodnutia medzinárodnej poroty. Zverejnenie výsledkov
sa uskutoční ich vyhlásením pri premiérovej vernisáži medzinárodnej výstavy v Užhorode,
prostredníctvom médií a na internetových stránkach partnerských inštitúcií vo všetkých krajinách. /
http://www.zkmuseum.com/ Informácie o výbere a hodnotení dostanú všetci zúčastnení
prostredníctvom škôl, školských zariadení či záujmových umeleckých krúžkov.

