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„Ideał estetyczny antycznej Grecji i Rzymu” 

czyli III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 

„WĘDRÓWKI PRZEZ EPOKI” 

       Zapraszamy serdecznie na szlak starożytnych Greków i Rzymian – dzieci i młodzież placówek wychowania pozaszkolnego /8 – 20lat/, by razem 
kontemplować estetykę i ideały w sztuce minionej. Antyczne kultury doprowadziły sztukę do perfekcji: opracowując kanony ludzkiej postaci, finezję i 
bogactwo ornamentyki, użyteczność ceramiki oraz monumentalizm architektury. 

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: 
(…) Statuę grecką weź, zrąb jej ramiona, 

Nos, głowę, nogi opięte w kontury 

I ledwo torsu grubą zostaw bryłę, 

Jeszcze za żywych stu uduchowiona! 

Jeszcze to nie głaz ślepy!  

Jeszcze żyłę pozostaw, wskrzesi! (….) 

C.K. Norwid 

Tegoroczna edycja konkursu stawia przed nami zadanie zmierzenia się z estetyką antyku. Z racji niezmiernie szerokiej tematyki i mnogości zagadnień, 
organizator proponuje skupić uwagę na następujących tematach: 

 Czterech stylach ornamentyki naczyń ceramicznych, oraz różnorodności i funkcji tychże 
 Kanonie postaci w rzeźbie – kontrapost 
 Stylach biustów rzymskich 



 Mozaice, jako rzymskiej technice malarskiej  

Uczestniku przedstaw nam ideały starożytnych w nowej aranżacji, autorskiej wizji i stylizacji. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Wiek uczestników: 8 – 20 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 120 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 5 listopada 2018 r. UWAGA!! na adres: Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Rokitniańczyków 26, 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 14 listopada 2018 r.  

3. Wyniki będą dostępne na stronie Pałacu Młodzieży 16 listopada 2018 r. 

 

Laureatów oraz wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy na finał konkursu dnia: 23 listopada 2018 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. 

Nagrody rzeczowe nieodebrane podczas finału konkursu zostaną przekazane przez organizatora na kolejną edycję konkursu.  

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. 

 

Szczegółowych informacji udziela: 

Pani mgr Violetta Rola – koordynator konkursu, tel. 509 666 463. 


