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PLAKAT MŁODYCH

„SZKICE Z GŁOWY - FORMA GŁOWY JAKO OBIEKT EKSPRESJI PLASTYCZNEJ”

regulamin

ORGANIZATORZY
I WSPÓŁORGANIZATORZY
PATRONAT
UCZESTNICY

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy - Galeria „Pałac”, Galeria Miejska bwa Bydgoszcz, Rada Rodziców
przy Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy.
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Do konkursu zapraszamy młodzież w dwóch kategoriach środowiskowo - wiekowych: pierwsza
kategoria od 11 do 15 lat - uczestnicy pracowni plastycznych Młodzieżowych Domów Kultury,
Pałaców Młodzieży oraz uczniowie Gimnazjów Plastycznych, druga kategoria od 16 do 20 lat,
uczniowie Liceów Sztuk Plastycznych, uczestnicy MDK, Pałaców Młodzieży.

CELE KONKURSU

Zapraszamy Was tradycyjnie do udziału w ósmej edycji konkursu. Mamy na uwadze dalsze propagowanie wśród dzieci i młodzieży refleksyjno-intelektualnej formy wypowiedzi plastycznej
w postaci plakatu, który w formie skrótu graficznego upowszechniałby treści ważne dla początku wieku i tysiąclecia. Prosimy szczególny nacisk położyć na problem wiodący w obecnym
konkursie czyli na zagadnienie formy głowy jako symbolu losu i kondycji człowieka w ujęciu
historycznym i współczesnym. Naszym celem jest promowanie plakatu na poziomie młodych
twórców, którzy pod okiem artystów pedagogów dają wyraz możliwościom symbolicznego porozumiewania się między sobą w opanowującej świat kulturze wizualnej, kulturze języka obrazu.
Zadaniem jest także promocja szczególnie utalentowanych młodych autorów oraz uzyskanie
prac o dużych walorach artystycznych, wychowawczych i społecznych.

WARUNKI
UCZESTNICTWA

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace formatu A2 (70x50 cm)
wykonane technikami: malarską, rysunkową, graficzną, kolażu, fotograficzną, komputerową.
Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie wg. wzoru: nazwisko i imię autora,
wiek, data urodzenia, szkoła/placówka z adresem, nazwisko nauczyciela. Nadesłane prace po
ocenie i ekspozycji nie będą zwracane i wejdą w skład zbiorów Galerii „Pałac” w Bydgoszczy. Dopuszczamy odbiór osobisty autorów lub osób upoważnionych. Najlepsze prace zostaną opublikowane w pokonkursowym katalogu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość popularyzacji
i upowszechniania prac konkursowych m.in. na wystawach i pokazach na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego.		

NAGRODY

Organizatorzy przewidują następujące nagrody: Grand Prix oraz w każdej kategorii wiekowej

INNE

Terminarz konkursu: Termin nadsyłania prac do 06 maja 2015r., powiadomienia o wynikach - do
20 maja 2015 r., podsumowanie konkursu z otwarciem wystawy - 6 czerwca 2015 r. Adres orga-

I, II, III nagrodę. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.

nizatorów: Pałac Młodzieży, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 27, tel. 052 321 00 81, http://www.
palac.bydgoszcz.pl. Prace prosimy nadsyłać z dopiskiem: VIII Ogólnopolskie Biennale „Plakat
Młodych”
Uwaga! Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie przesyłek przed uszkodzeniem.
Komisarz konkursu: Zbigniew Jastrowski, tel. 52 321 00 81 wew. 329, maxjastrowski@o2.pl

