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„Sztuka znad Nilu” 
czyli II edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

 

„WĘDRÓWKI PRZEZ EPOKI” 

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież placówek wychowania pozaszkolnego/ 11 – 21 lat/ do udziału w II edycji konkursu,        
w którym wkraczamy w świat kultury i sztuki starożytnego państwa Faraonów. Kultury, która jest najbardziej dziewicza i czysta, 
gdyż stylistyką próbuje naśladować najwspanialsze „dzieło” – przyrodę. 

REGULAMIN KONKURSU 

ORGANIZATOR: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

CELE KONKURSU:  

1. Zainteresowanie młodzieży sztuką i kulturą danej epoki: malarstwem, architekturą, rzeźbą, ubiorem, meblarstwem 
2. Przybliżenie uczestnikom detali, kolorów, elementów charakterystycznych dla stylu czy epoki 
3. Przyswajanie wiedzy z historii sztuki w atrakcyjny sposób 
4. Konfrontacja osiągnięć twórczych, wymiana doświadczeń artystycznych 
5. Podniesienie rangi sztuki i kultury w świadomości młodego człowieka – odbiorcy sztuki 

TEMATYKA KONKURSU: 

Egipski artysta opierał się tylko na tym, co było dostępne jego oczom: na faunie i florze, tworząc swoją stylistykę od podstaw.  
Zapraszamy Cię do twórczej interpretacji tejże sztuki. Nie kopiuj, ale transponuj jej pasjonujące elementy na dzisiejszy język 

sztuki, przeobrażaj styl i detale – ukazując je w nowych aranżacjach i kontekstach.  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Wiek uczestników: 11 – 21 lat, uczestnicy placówek wychowania pozaszkolnego /MDK. MOK. GOK itp./ 
2. Technika dowolna z wyłączeniem materiałów sypkich 
3. Format prac: płaskie – max 100 x 70 cm, przestrzenne – do wysokości 160 cm 



4. Prace wykonane tylko indywidualnie 
5. Opis prac: imię i nazwisko, WIEK autora, tytuł pracy, adres mailowy oraz telefon placówki, imię i nazwisko nauczyciela, 

telefon 

TERMINY:  

1. Prace należy dostarczyć do 26 października 2017 r. na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem 
„Wędrówki przez epoki”. 

2. Jury w składzie: 

                      Anna Wideł – Kierownik Działu Edukacji Okręgowego Muzeum w Nowym Sączu 
                      Stanisław Szarek – nauczyciel, artysta plastyk 
                      Wacław Jagielski – artysta malarz o międzynarodowej renomie 
 
 dokona oceny 30 października 2017 r. w następujących kategoriach: 

 11 – 14 lat 

 15 – 17 lat 

 18 – 21 lat 
  

3. Wyniki będą dostępne na stronie Pałacu Młodzieży 31 października 2017 r. 

Laureatów oraz wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy na finał konkursu dnia: 9 listopada 2017 r. 

UWAGI: 

O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Pałacu Młodzieży.  

Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, zrolowane, bądź oprawione w pase – parte’u będą wykluczone                    
z konkursu. 

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora. 

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

Szczegółowych informacji udziela: 

                                                   Pani: Violetta Rola – koordynator konkursu, Tel: 509 666 463 



Wojewódzki Konkurs plastyczny z cyklu :Wędrówki przez epoki” 

WARSZTATY – „Sztuka znad Nilu” 

Organizator serdecznie zaprasza uczestników na WARSZTATY z historii sztuki dotyczące sztuki i kultury Starożytnego Egiptu, 
które podpowiedzą do jakich artefaktów można i warto sięgnąć, realizując cele konkursu. 

 

 

PROGRAM WARSZTATÓW z dnia: 21 września 2017 r. w Pałacu Młodzieży, godz: 11.00 – 13.00 

 

 Świat fauny i flory w twórczości starożytnych Egipcjan 

 Monumentalizm architektury oraz detal reliefu 

 Malarstwo egipskie 

 Kanony sztuki – posągi Faraona 

 Makijaż i moda w delcie Nilu 

 

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenia telefoniczne do dnia 18 września 2017 r. chętne grupy i osoby indywidualne, które 
zechcą skorzystać z warsztatów / ilość miejsc ograniczona/. 

Warsztaty są bezpłatne, dojazd i powrót na koszt własny. 

W razie konieczności warsztaty te będą powtórzone w dniu 28 września 2017 r. 

 

 

Zgłoszenia przyjmuje  i dodatkowych informacji udziela: mgr sztuki Renata Kubiesza, Tel: 602 623 725 


