Конкурс „ Дечије ликовно пролеће“ у организацији ЈП СКЦ
„Обреновац“ за децу предшколског и школског узраста поводом
обележавања Године европског културног наслеђа

Галерија ЈП СКЦ „Обреновац“ поводом обележавања 2018. године као Године европског
културног наслеђа, расписује ликовни и литерарни конкурс, за децу предшколског и
основно-школског узраста у оквиру манифестације „Дечије ликовно пролеће“, који се
пету годину за редом организује са циљем промовисања и неговања дечијег ликовног и
литерарног стваралаштва.
Европски парламент је 2018. годину прогласио Годином европског културног наслеђа,
тако да смо у складу са тим, одабрали тему за Конкурс.
Тема ликовног конкурса је „Моја / Наша културна баштина“, а постављена је као
широка тема, која обухвата материјално и нематеријално културно наслеђе, као и
историјско-уметничко наслеђе од архитектуре, споменика, сликарства, фрескосликарства,
индустријског наслеђа, вајарства... Нематеријално културно наслеђе се односи на обичаје,
старе занате, легенде и приче неког краја.
Замишљено је да се оваквом темом деци приближе могућности примењене уметности,
комбиновањем различитих техника у изради уметничког дела (комбиновање цртања,
сликања и веза и сл). На овај начин подижемо свест о значају заштите и неговања
материјалног и нематеријалног културног наслеђа кроз деци интересантан и креативан
процес.

Пропозиције за ликовни конккурс

На конкурсу могу учествовати предшколске установе, школе, дечији ликовни атељеи и
дечије установе и удружења са територије ГО Обреновац.


Право учешћа имају сва деца узраста од 5 до 15 година



Избор технике рада је слободан



Радови могу бити различитих формата

Радови морају да буду оригинални и рађени самостално, настали током 2017. и 2018.
године. Индивидуални учесници могу да пошаљу по један рад, а установе, школе и друга
удружења могу да пошаљу до 50 радова различитих аутора.
Инсистира се на индивидуалном дечјем ликовном изразу. Деца се могу изражавати
различитим ликовним техникама и материјалима у подручју цртања, сликања, колажа,
фотографије, графике, мозаика, вајарства.
Такође, на Конкурсу очекујемо да ће бити радова из домена примењене уметности, што
обухвата обликовање предмета за практичну употребу. Тако обухватамо тему Конкурса,
јер деца могу користи старе занатске технике у процесу свог уметничког изражавања. Као
инспирацију користити фреско – сликарство, споменике и архитектуру, старе употребне
предмете, народна веровања и обичаје, као и усмене легенде, приче, предања и историјске
догађаје...
Рок за доставу радова је 30. април 2018. године. Изложба жирираних радова са доделом
награда биће отворена у мају месецу у Галерији ЈП СКЦ „Обреновац“. Радови се
достављају лично или поштом на адресу Галерија ЈП СКЦ „Обреновац“, Краља
Александра Првог 63, 11500 Обреновац.
Стручни жири ће одабрати радове за излагање и доделити награде у појединачној и
групној конкуренцији, у четири старосне категорије:
-

прва категорија обухвата децу старости 5 и 6 година (предшколски узраст),

-

друга категорија обухвата децу узраста 7, 8 и 9 година (1. и 2. разред),

-

трећа категорија обухвата децу узраста 10, 11 и 12 година (3. и 4. разред),

-

четврта категорија обухвата децу узраста 13, 14 и 15 година (од 5. до 8.разреда).

Жири ће доделити и већи број похвала, као и посебна признања ликовним педагозима за
иновативне методичке приступе неговању и развоју дечијег ликовног стваралаштва.

Пропозиције за литерарни конкурс

У оквиру „Дечијег ликовног пролећа“ ЈП СКЦ „Обреновац“ расписује литерарни конкурс
намењен ученицима свих основних школа на територији ГО Обреновац. Тема литерарног
конкурса за ученике нижих разреда (од 1. до 4.разреда) основних школа је „Причала ми
је бака“ и „Причао ми је дека“. За ученике виших разреда (од 5. до 8. разреда) основних
школа тема је „Кад прошлост сусреће будућност“. Стручни жири ће одабрати најбоље
радове у две категорије:
-

прва категорија обухвата ученике од 1. до 4. разреда ОШ,

-

друга категорија обухвата ученике од 5. до 8. разреда ОШ.

Циљ литерарног конкурса је да се деца слободно изразе и да напишу шта је важно за
њихов лични идентитет и како се он гради; како традиција, култура и уметност коју
баштинимо генерацијама утичу на њих саме и колики значај јој дају. Обраћајући пажњу на
ручно рађене старе употребне предмете, старе фотографије, слике, фреске, грађевине,
покушају да досегну до временских раздаљина у којима су та дела стварана; да
посматрајући та јединствена дела, развијају сопствени осећај за лепо и естетику.
Награде и похвале за најбоље литерарне радове биће додељене на отварању изложбе
ликовних радова у мају месецу 2018. године. Рок за доставу радова је 30. април
2018.године. Радове доставити лично у Галерију ЈП СКЦ или поштом на адресу ЈП СКЦ
„Обреновац“, Краља Александра Првог 63, 11500 Обреновац.

