VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018

propozície regionálneho kola celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej
výtvarnej tvorby
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia Ministerstva kultúry SR
Odborný garant: Národné osvetové centrum
Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Ciele súťaže: nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-oborný rast jednotlivcov
prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.
Súťažné kategórie:
Kategória A: autori vo veku od 15 do 25 rokov (vek sa viaže na rok konania celoštátnej súťaže)
Kategória B: autori vo veku od 25 do 60 rokov (vek sa viaže na rok konania celoštátnej súťaže)
Kategória C: autori vo veku nad 60 rokov (vek sa viaže na rok konania celoštátnej súťaže)
Kategória D: insitná tvorba (autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže minimálne 15
rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brute, naivné umenie, umenie
outsiderov atď.)
Kategória E: logo Výtvarného spektra
- špeciálna tematická kategória len na rok 2018,
- návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,
- autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže minimálne 15 rokov,
- logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke,
sociálnych sieťach, tlačovinách, pri všetkých sprievodných podujatiach,
- navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný
samostatne, ako aj s textom Výtvarné spektrum,
- nie je stanovená povinná farebnosť loga,
- logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky,
- každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné návrhy.
Podmienky účasti:
Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania SR a občania žijúci na Slovensku.
Na prihlásenie do súťaže musí autor vyplniť prihlášku, poslať ju so všetkými prílohami vo verzii Excel,
ale aj poštou (resp. priniesť osobne) potvrdenú podpisom na adresu organizátora do uvedeného
termínu uzávierky odovzdávania výtvarných prác.
Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach - kresba, grafika, maľba, plastika,
úžitková tvorba, práce intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, landartu a pod., kvalitný, väčšieho formátu).
Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové
a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovní škíc a štúdií.

Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2014-2018, ktoré nesúťažili v rámci
predchádzajúcich ročníkov súťaže Výtvarné spektrum.
Všetky výtvarné práce, musia byť adjustované (pasparta, rám, prípadne iný spôsob), na zadnej
strane (pri plastike na spodnej) opatrené identifikačným štítkom s týmito údajmi: meno a vek autora,
kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa trvalého bydliska autora.
K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdí svojím
podpisom.
Termín odovzdávania výtvarných prác: do 28.2.2018 / v čase od 8.00 – 15.00/
Priebeh regionálneho kola súťaže
Termín uzávierky: do 28.2.2018
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25 Levice
/ II. poschodie Domova mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Leviciach/
Miesto výstavy: CK Junior Levice
Termín vernisáže: 15.3.2018
Trvanie výstavy: 16.3. – 3.4.2018
Kontakt:

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Ing. Helena Longauerová
tel.:036/6318 737, 0918 949 539
e-mail: longauerova@roslevice.sk
www.roslevice.sk

