VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019

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: intermédiá - špeciálna tematická kategória (fotografický záznam alebo
videozáznam akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art
atď.)
Podmienky účasti:
Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania SR a občania žijúci na Slovensku.
Do základného kola súťaže sa prihlasuje vyplením elektronického formulára na stránke
Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarnespektrum/, v časti “Chcem sa prihlásiť”.
Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach - kresba, grafika, maľba,
plastika, úžitková tvorba, práce intermediálneho charakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu 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 2015-2019, ktoré nesúťažili
v rámci predchádzajúcich ročníkov súťaže Výtvarné spektrum.
Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 a rozmer súťažného
diela nesmie presahovať 200x150 cm (tzv. čistý formát bez rámu).

Všetky výtvarné práce, musia byť už pri odovzdávaní adjustované (pasparta, rám,
prípadne iný spôsob), na zadnej strane (pri plastike na spodnej) opatrené identifikačným
štítkom s týmito údajmi: meno, priezvisko, adresa a vek autora, kategória, názov diela a
výtvarná technika, rok vzniku diela, rozmer diela, sídlo regionálneho kultúrno osvetového zariadenia a organizátora regionálneho kola kde bola práca prihlásená.
Súťažné podmienky E. kategórie:
Termín na odovzdanie je 5. júl 2019.
Diela je možné odovzdávať ako:
- fotografický záznam – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením
„Súťaž – neotvárať – VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa
súťaže (Národné osvetové centrum) a v digitálnej forme vo formáte JPG priamo na emailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu
(daniela.klimantova@nocka.sk), pri veľkosti nad 25 MB pomocou internetového úložiska
(WeTransfer, Uschovna.cz a pod.).
- videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer,
Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu
( daniela.klimantova@nocka.sk) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p
HD).
Každá výtvarná práca E. kategórie musí obsahovať ideové objasnenie diela (krátky
vysvetľujúci popis a zdôvodnenie diela). Autor tlačený text priloží do obálky ku
fotografiám alebo ako súbor PDF zašle na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre
výtvarnú tvorbu (daniela.klimantova@nocka.sk).
Počet prihlásených výtvarných prác od jedného autora v E. kategórii nie je obmedzený.
Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a
humanizmu.
Termín odovzdávania výtvarných prác: do 28.2.2019 / v čase od 8.00 – 15.00/
Priebeh regionálneho kola súťaže
Termín uzávierky: do 28.2.2019
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25 Levice
/ II. poschodie Domova mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Leviciach/
Miesto výstavy: Dituria SC Levice
Termín vernisáže: 12.3.2019
Trvanie výstavy: 13.3. – 31.3.2019
Kontakt:

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

