Púchovské parafrázy- PUPA 2020

1. ROČNÍK BIENÁLE CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
pod záštitou primátorky mesta Púchov JUDr. Kataríny Henekovej
Propozície

Vyhlasovateľ
Základná umelecká škola v Púchove, Poštová 809/1, 020 01 Púchov

Termín súťaže
Uzávierka zasielania prác je k 12.10.2021.
Ocenení autori budú pozvaní na vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
v novembri 2021 v Púchove (vzhľadom k situácii COVID-19).

Téma súťaže

SNÍVANIE SO SURREALIZMOM...(Salvador Dalí)
Parafráza- voľný prepis, voľné tlmočenie myšlienok, voľné spracovanie, voľný výklad,
vyjadrenie rovnakého obsahu inými slovami alebo prostriedkami; v umení voľné
spracovanie cudzej predlohy
Organizátori Púchovských parafráz pozývajú všetkých žiakov a študentov umenia k účasti
1. ročníka výtvarnej súťaže. Prejavte svoj názor, pohľad na umenie. Nechajte sa inšpirovať,
vyjadrite reakciu, hrajte sa so známymi motívmi výtvarných diel, nechajte sa vtiahnuť do
experimentovania surrealistických motívov a symbolov. Vytvorte aj vy vlastnú výtvarnú
parafrázu surrealistických diel alebo sami vytvorte ďalšie absurdné spojenie rôznorodých
prvkov vo výtvarnom zobrazení, ktoré spočiatku nijako nesúvisia.
Ústrednou témou prvého ročníka súťaže je surrealizmus a Salvador Dalí.
Tešíme sa na Vaše experimenty s obrazom, symbolom, myšlienkou a výtvarnými prostriedkami
známych umeleckých diel, ktoré si sami vyberiete. Boli by sme radi, keby si každý z Vás našiel
vo svojej parafráze výtvarného diela originálny prístup a nehanbil sa zaujať k tematike svojské
stanovisko. Tešíme sa na dielka malých, väčších i najväčších a veríme, že téma výtvarnej
súťaže bude motivovať Vašu tvorivosť, fantáziu, že sa pri práci zamyslíte ale aj zabavíte.

Podmienky súťaže
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných umeleckých škôl, stredných umeleckých škôl
Slovenskej republiky

Techniky
Maľba, kresba, grafika, kombinovaná technika, priestorová práca, grafika, počítačová grafika,
animácia. Maximálny rozmer plošnej práce A 1
Súťažné práce sa autorom nevracajú! Autori prác zároveň dávajú svoj súhlas so spracovaním
osobných údajov uvedených na zadnej strane práce .

Na zadnú stranu práce je potrebné čitateľne napísať
Meno a priezvisko autora práce, vek autora práce, názov práce, názov a meno pôvodného autora
výtvarného diela, ktoré bolo parafrázované, kategóriu, adresu školy, mail školy, telefón školy, meno
a priezvisko pedagóga.
Bez uvedených údajov na zadnej strane nebudú práce akceptované!!!

Námetové možnosti
-

Výtvarné dielo a jeho odkaz v dejinnej súvislosti, čo nové, progresívne prinieslo pre
spoločnosť a človeka v období, v ktorom vzniklo.
Výtvarné dielo a jeho symbolika pre dnešok a budúcnosť ľudstva.
Ako by mohlo vzniknúť tebou vybrané výtvarné dielo? Vytvor príbeh o tom, ako napríklad
umelec namaľoval obraz, zrealizoval sochu a pod.
Výtvarné dielo ako zrkadlo môjho vlastného života alebo mojich blízkych.
Paródia výtvarného diela.
Rozmýšľaj, ako výtvarné dielo vystihlo spoločensko-politickú situáciu u nás alebo vo svete.
Ľubovoľné spracovanie témy.

Hodnotenie a ocenenie prác
Súťaž je jednokolová. Vyhlasovateľ súťaže vymenuje minimálne trojčlennú odbornú porotu. Tá po
vyhodnotení prác udelí v každej vekovej kategórii 1., 2., 3. miesto a špeciálne ceny. Slávnostná vernisáž
odovzdania cien bude v apríli 2020 v Divadle Púchov. Všetci ocenení žiaci a ich pedagógovia budú
mailom oboznámení s výsledkami súťaže a pozvaní na vernisáž .
Výtvarná porota si tiež vyhradzuje právo neudeliť miesto či diskvalifikovať súťažné práce
nespĺňajúce kritéria súťaže.

Súťažné kategórie
1.
2.
3.
4.

kategória- žiaci od 5 do 8 rokov
kategória- žiaci od 9 do 12 rokov
kategória- žiaci od 13 do 15 rokov
kategória- žiaci od 16 a viac rokov

Výsledky súťaže
Budú zverejnené na stránke https://www.zuspuchov.sk
Práce, označené ako “výtvarná súťaž” je potrebné zaslať do uvedeného termínu
na adresu školy: Základná umelecká škola Púchov, Poštová 809, 020 01 Púchov
tel. +421424631681, +421915784867, +421902611540, mail: zuspuchov@gmail.com

