Regulamin
Międzynarodowego Konkursu Malarstwa na Szkle
pt. „Dzieło rąk i serca"

Organizator konkursu
Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej
Współorganizator
Oravské kultúrne stredisko w Dolnym Kubinie

Tematyka konkursu
Głównym tematem konkursu jest folklor - niezmiernie barwny, ciekawy i niezwykle bogaty, występujący po obu stronach granicy. Organizatorów interesować będą prace malowane na szkle, które ukażą to bogactwo folkloru poprzez przedstawienie scenek rodzajowych związanych zobrzędami, zwyczajami, zabawą, tańcem, muzyką, strojem. Chcielibyśmy, aby pojawiły się prace związane ze świętami kościelnymi, nie tylko tymi najważniejszymi, a więc Świętami Bożego Narodzenia iŚwiętami Wielkanocnymi, ale również innymi, jak Boże Ciało, Święto Trzech Króli, Święto Matki Bożej Zielnej, z charakterystycznymi dla nich zachowaniami i praktykami (procesje, majówki przy kapliczkach, bukiety ziół). Liczymy na prace ukazujące wizerunki świętych szczególnie czczonych  po obu stronach granicy, sceny z Nowego i Starego Testamentu. Mamy również nadzieję, że nie zabraknie malowideł ukazujących postać Janosika, bohatera niezwykle popularnego na Słowacji i w Polsce.
Chcielibyśmy, aby konkursowe prace nawiązywały do ludowej estetyki charakterystycznej dla obu krajów.

Cele konkursu:
-  Poznanie aktualnego stanu malarstwa na szkle jako jednej  z dziedzin współczesnej twórczości ludowej.

-  Podtrzymywanie tradycji malowania, a przez to tradycyjnych wzorów obrazów malowanych na szkle na terenie obu kraju.

- Stworzenie możliwości udziału w konkursie twórcom z obu krajów, a także uczestnikom warsztatów z Polski i Słowacji w celu wymiany doświadczeń artystycznych i metodycznych.

- Próba adaptacji tradycyjnych wzorów do współczesnych potrzeb.
- Zachęcenie uczestników warsztatów, przede wszystkim młodych ludzi, do poznania kultury własnych narodów i wyrażenia tej wiedzy przy pomocy niekonwencjonalnego sposobu malowania, jakim jest malarstwo na szkle.
Zasięg konkursu
Międzynarodowy konkurs malarstwa na szkle jest przeznaczony dla uczestników z Polski i Słowacji.

Warunki udziału
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych, do wszystkich chętnych malujących na szkle. Szczególnie zależy nam na udziale twórców ludowych, ale w konkursie mogą także uczestniczyć twórcy amatorzy, osoby dorosłe, dla których sztuka ludowa stanowi inspirację w ich artystycznych działaniach. Szczególnie zachęcamy do udziału bezrobotnych oraz osoby dysfunkcyjne, być może nasza oferta stanie się pomocna w rozwiązywaniu ich problemów.
Na konkurs można złożyć od 1 do 5 prac, oprawionych w ramki i czytelnie opisanych. Pracom muszą towarzyszyć wypełnione karty zgłoszenia, które załączamy do regulaminu lub rodzaj metryczki, w której muszą znaleźć się najważniejsze informacje o autorze prac.
Prace należy składać do 20 maja 2015 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej, ul. l Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała lub dobrze zapakowane przesłać pocztą. Prace winny mieścić się w wymiarach od 21 cm x 30 cm (dolna granica) do 70 cm x 100 cm (górna granica).

Ocena prac
Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
1. dzieci do lat 13,
2. młodzieży od 14 do 18 roku życia,
3. dorosłych (od 18 lat wzwyż).
Jury oceniać będzie prace według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu,
- zgodność z tradycyjnymi wzorami,
- kompozycja, wrażenia estetyczne, staranność wykonania,
- adaptacja tradycyjnej formy do współczesnych potrzeb odbiorców,
- ciekawe oraz nowatorskie formy będące własnym pomysłem twórców.

Nagrody
Organizatorzy konkursu zapewniają laureatom nagrody i dyplomy, a każdemu uczestnikowi wystawy pokonkursowej katalog wystawy. Przewidywana pula nagród wynosi ponad 8000 zł. Jej podziału dokona jury, którego decyzje są nieodwołalne.


Uwagi końcowe
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 1 czerwca oraz 3 lipca 2015 roku. 
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, dyplomów i katalogów odbędzie się w kategorii twórców dorosłych 1 czerwca br. o godzinie 15.00 w czasie uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w Galerii Sztuki Regionalnego Ośrodka Kultury. Na Słowacji natomiast uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej w kategorii twórców dorosłych odbędzie się 3 lipca br.
Prace niezakwalifikowane do wystawy pokonkursowej odebrać będzie można w dniu wernisażu. Nieodebrane malowidła w ciągu kilkunastu kolejnych dni zostaną odesłane autorom. Prace zakwalifikowane do wystaw pokonkursowych (Bielsko-Biała, Dolny Kubin) do odbioru będą dopiero po zakończeniu ekspozycji (przewidywany termin to wrzesień 2015 r.).

Wszelkich informacji o konkursie udzielają:
Zbigniew Micherdziński, Monika Teśluk oraz Bogdan Wandzel, Regionalny Ośrodek Kultury, ul. l Maja 8, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 822-05-93, 33 812-69-08, 33 812-33-33, e-mail rok@rok.bielsko.pl.













Karta uczestnictwa
Międzynarodowego Konkursu Malarstwa na Szkle
pt. „Dzieło rąk i serca"


1. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………………….


2. Adres zamieszkania………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….


3. Liczba złożonych prac oraz tematyka……………………………………...

1.………………………………………………………………………………….

2………………………………………………………………………………….

3………………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………

5…………………………………………………………………………………





podpis uczestnika
……………………………………

