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KONKURSU:
inspirowanie do własnej pracy twórczej;
kształtowanie i rozwijanie zainteresowań specyficznymi technikami plastycznymi;
doskonalenie umiejętności warsztatowych w dziedzinie grafiki;
stworzenie możliwości prezentacji prac uzdolnionej młodzieży.

TEMATYKA:
Tytuł wiodący konkursu „Między czernią a bielą…” otwiera nie tylko tradycyjną w grafice
paletę szarości, ale wszystkie możliwe zestawienia barwne o jakie można wzbogacić odbitki przez
szereg matryc i wielokrotne odbijanie. A zatem brak koloru nie stanowi bariery, ale użycie go musi
odpowiadać tematyce, nastojowi, ekspresji i innym ważnym aspektom Waszej pracy.
Tegoroczny podtemat „Średniowieczne zamczyska - historia zaklęta w kamieniach” ma na
celu pokierować Was do historycznych miejsc i budowli, często zapomnianych i zaniedbanych, ale
interesujących i pięknych właśnie w tym stanie. Pomimo niewątpliwych zniszczeń jakich dokonał
czas i różne koleje losów kamiennych twierdz, ich kształty z zawalonymi fragmentami ścian,
pustymi otworami okiennymi, nadkruszonymi wieżami, skarpami skalistych obrzeży i przepaści,
pobudzają wyobraźnię i zaciekawiają swoimi dziejami. Czasem zauroczy Was fragment lochu, czy
pusta głębia studni bez wody, czasem jedyne zamykane żelazne wrota, niepotrzebna już krata,
potężna armata i rząd kul, czasem fragmenty murów i fosy lub sama ściana z dziurami okien, przez
które widać tylko niebo... A może zobaczycie gdzieś ducha księżniczki zamkniętej w kamiennej
wieży...? Albo rozgrywającą się ostatnią bitwę podczas długotrwałego oblężenia...? Możecie ożywić
mury dawnej fortecy zapełniając je duchami przeszłości, przedstawiając ją w swoich najlepszych
latach lub pokazać ją w obecnych czasach, pustą, zapomnianą, a jednak piękną.

TECHNIKA:
tradycyjne techniki grafiki warsztatowej w postaci druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego, jak
np.: drzeworyt, linoryt, gipsoryt, kolografia, papieroryt, miedzioryt, sucha igła, akwaforta,
akwatinta, mezzotinta, miękki werniks, litografia, serigrafia, monotypia oraz techniki łączone.
Pamiętajcie, że Wasze prace mają być odbitkami wykonanymi z matrycy, a nie grafikami
koncepcyjnymi wykonanymi w formie rysunku.
WIEK UCZESTNIKÓW: 12 – 25 lat w trzech grupach wiekowych: 12-15 lat, 16-19 lat, 20-25 lat.
FORMAT PRAC: max. 15 x 21 cm (wielkość odbitki)
Prosimy nie oprawiać prac w passe partout!
ILOŚĆ PRAC: każdy indywidualny uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 3 prace,
a szkoła/pracownia/instytucja maksymalnie 20 prac.
OPIS PRAC: wielkimi literami wg załączonych formularzy zgłoszeniowych, które można pobrać na
stronie organizatora konkursu: www.mdk.rybnik.pl.
Dodatkowo do teczki/paczki z wysyłanymi grafikami nadawca powinien dołączyć listę z nazwiskami
autorów i tytułami zgłaszanych prac.
TERMIN DOSTARCZENIA PRAC: 15 marca 2019 roku
MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC:
Młodzieżowy Dom Kultury
Pracownia Plastyczna „GiR-a”
ul. Władysława Broniewskiego 23
44-217 Rybnik
POLSKA
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w czerwcu
2019 r. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie przez
organizatora, a protokół z obrad jury będzie dostępny na stronie www.mdk.rybnik.pl.
DODATKOWE INFORMACJE
Prace wykonane technikami wykraczającymi poza dziedzinę grafiki, nie będące odbitkami,
przekraczające podane wymiary, nie odpowiadające tematowi, źle zapakowane, zrolowane,
uszkodzone w transporcie, niewłaściwie opisane - nie będą oceniane przez jury. Decyzja jury jest
ostateczna. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega
sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji grafik nadesłanych na Biennale w katalogu,
środkach masowego przekazu oraz na stronie internetowej placówki. Udział w konkursie jest
równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych związanych z konkursem, zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dn. 10.05.2018, Dz.U. 2018 poz.1000.
Koordynator konkursu: Milada Więckowska
adres e-mail: milada@o2.pl
nr tel. MDK: 32 4215155
adres e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl

