
Zapraszamy do wzięcia udziału w XII edycji konkursu Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego. Tematem te-

gorocznych zmagań będzie dzieło Mariana Konarskiego Noc w przenośniach z 1932 roku. Jak zawsze ciekawi nas 

wasze badawcze podejście do tematu, indywidualne, ale poparte dowodami spojrzenie na obraz. Forma pracy może 

być dowolna, zależy nam jednak, aby uwzględniała dokładny opis przestrzeni obrazu, elementy jego kompozycji 

i kolorystyki. 

Zdajemy sobie sprawę, że uczestnicy naszego konkursu muszą wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami i pasją 

badacza. Na pewno warto przeczytać dodatkowe materiały dotyczące malarza, środowiska, w którym tworzył, stylu 

inspirującego artystę, po to aby lepiej zrozumieć samo dzieło. Tego typu informacje na pewno przydadzą się przy 

argumentacji broniącej waszego spojrzenia, nawet jeśli zdecydujecie się wpisać opis w opowiadanie lub wiersz.

Prace oceniane będą w trzech kategoriach: gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, obcojęzycznej (prace w języku angiel-

skim, niemieckim, rosyjskim). Werdykt jest tworzony przez specjalistów reprezentujących różne podejście do obra-

zu. Są wśród nich zarówno historycy sztuki, językoznawcy, kulturoznawcy, jak i plastycy. Najlepsze prace zostaną  

nagrodzone i wydrukowane w formie książeczki pokonkursowej wraz z uwagami jurorów. Zwycięzcy otrzymają 

statuetki z brązu – Gęsie Pióra – zaprojektowane przez Waldemara Żyłę. Na wasze prace czekamy do 15 lutego 

(decyduje data stempla lub godzina przesłania na adres e-mail), finał odbędzie się w połowie czerwca.

Życzymy wszystkim radości 
w odkrywaniu tajemnic ukrytych w obrazie.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego

•	 Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:  
gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej i obcojęzycznej.

•	 Forma pracy powinna łączyć w sobie zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich  
elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy  
autorom. Pracę należy zatytułować.

•	 Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach, 
a dokonają go nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane zostaną następnie  
do Muzeum Górnośląskiego.

•	 Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (wysłanej na adres:  
edukacja@muzeum.bytom.pl) oraz jako wydruk komputerowy.

•	 Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: 

Muzeum Górnośląskie 
Pl. Jana III Sobieskiego 2 
41-902 Bytom 

Wersja elektroniczna: edukacja@muzeum.bytom.pl

XII edycjA KOnKuRsu Obraz a słOwO
Literacki Opis dzieła maLarskiegO



Biuro organizacyjne: Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś
Kontakt: 32 281 82 94 w. 127
Terminarz:
Prace mogą być nadsyłane do 15 lutego 2016 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czerwcu 2016 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bytom.pl  
oraz podczas Gali Finałowej konkursu (czerwiec 2016)
Najlepsze prace zostaną wydrukowane w publikacji pokonkursowej.

Marian Konarski Noc w przenośniach z 1932 r. ze zbiorów MGB


