VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2021
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 1,2
I. VEKOVÁ SKUPINA: AUTORI VO VEKU OD 15 DO 25 ROKOV
A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované
techniky a pod.);
B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou,
perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba,
kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy,
monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková
grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);
C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt,
inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, sitespecific art, street art, light art a pod.);
II. VEKOVÁ SKUPINA: AUTORI VO VEKU NAD 25 ROKOV
A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované
techniky a pod.);
B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou,
perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba,
kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy,
monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková
grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.);
C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt,
inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, sitespecific art, street art, light art a pod.);
III. BEZ ROZLÍŠENIA VEKU
D. kategória: insitná tvorba 4 (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným
prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.);
E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný
dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)
F. kategória: experiment 5
__________________________________________________________________________
1 Porota má právo presunúť výtvarné diela súťažiacich do inej kategórie.
2 Pri dielach vytvorených kombinovanou technikou sa dielo zaraďuje do kategórie podľa výtvarnej techniky prevažujúcej
v diele.
3 Insitnou tvorbou sa nerozumie tradičná ľudová kultúra.

4 Experimentom sa rozumie výtvarné dielo, ktoré hľadá nové nezaužívané prístupy k tvorbe a môže využívať presahy do
iných médií.

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 https://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 2017-2021, 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. Tieto štítky si viete
vytlačiť aj po vyplnení týchto údajov priamo zo stránky nocky – kde si diela budete
prihlasovať, vyplnené štítky si viete následne uložiť do počítača vo formáte pdf.
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 (Regionálne osvetové stredisko v Leviciach) a v digitálnej forme vo formáte JPG
priamo na emailovú adresu odborného pracovníka ROS pre výtvarnú tvorbu
(budzak@roslevice.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 ROS pre výtvarnú
tvorbu ( budzak@roslevice.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 ROS
pre výtvarnú tvorbu (budzak@roslevice.sk).

Maximálny počet výtvarných prác prihlásených od jedného autora je 5 spolu vo všetkých
kategóriách.
Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a
humanizmu. Termín odovzdávania výtvarných prác: do 15.3.2021 / v čase od 8.00 – 15.00/

Priebeh regionálneho kola súťaže
Termín uzávierky: do 15.3.2021
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, internát Strednej
odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zd.Nejedlého 13, 934 03
Levice, II.poschodie
Miesto výstavy: Dituria SC Levice
Termín vernisáže: 26.3.2021
Trvanie výstavy: 27.3. – 9.4.2021
Kontakt:

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
Vladimír Budzák tel.: 0918 949 539
e-mail: budzak@roslevice.sk
www.roslevice.sk

