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„Złote Bizancjum”
czyli IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„WĘDRÓWKI PRZEZ EPOKI”

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież z placówek wychowania pozaszkolnego /8 - 20 lat/ do udziału w IV edycji konkursu, którym wkraczamy w różnorodny świat 
kultury i sztuki Wschodniego Cesarstwa Bizantyjskiego.

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:

Sztuka bizantyjska obejmuje ogromny przedział czasowy, bowiem aż jedenaście wieków (od założenia Konstantynopola w 330 roku do roku 1453, gdy stolicę Bizancjum
zdobyli Turkowie).

Sztuka bizantyjska pozostawała  pod silnym wpływem sztuki starożytnej Grecji, jednak miała także swoje charakterystyczne elementy. Rozwój sztuki tamtego czasu był 
ściśle związany z dziejami państwa, tak więc wyróżniamy co najmniej trzy okresy – wczesno-, średnio- i późno bizantyjski.

Sztuka bizantyjska - Malarstwo - sztuce malarskiej zostały przyjęte stałe zasady, które tworzyły kanon sztuki na Wschodzie. Trwał on przez cały okres istnienia Bizancjum 
w niezmienionej formie. Boga Ojca, Jezusa Chrystusa, Matkę Boską oraz pozostałe święte osoby ukazywano frontalnie, w sposób majestatyczny, bądź też w bezruchu lub 
wykonujących dostojne gesty błogosławieństwa. 

Dobór kolorów - purpury, złota oraz błękitu, miał na celu podkreślenie majestatycznego charakteru wizerunku oraz władzy, jaką święci posiadali nad wiernymi.

Sztuka bizantyjska - Ikony - Najbardziej charakterystyczną formę twórczości malarskiej stanowiła ikona. Jest to typ obrazu przedstawiający osoby święte oraz 
sceny biblijne.

Sztuka bizantyjska - Rzeźba



W Cesarstwie Wschodnim nie rozwija się wolnostojąca rzeźba figuralna. Rzeźba bizantyjska przyjmowała swoistą odmianę. Stanowiła ona bowiem płaską, dwuwymiarową 
ornamentową formę. Przypominała zoomorficzne lub roślinne stylizowane kształty, o symbolicznej, mistycznej wymowie. Wykorzystywała także bogactwo zawiłej i bardzo
pomysłowej linii abstrakcyjnej jak np. liczne odmiany plecionek.

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 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 21.02.2020 r. na adres: Pałac Młodzieży, Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem „Wędrówki przez epoki”.
2. Jury dokona oceny 24.02.2020 r. w następujących kategoriach:

 8 – 12  lat
 13 – 16 lat
 17 – 20 lat

 
3. Wyniki będą dostępne na stronie Pałacu Młodzieży 25.02.2020 r.

Laureatów oraz wszystkich uczestników serdecznie zapraszamy na finał konkursu dnia: 28.02.2020 r. do Galerii Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

UWAGI

O szczegółach będziemy informować na stronie internetowej Pałacu Młodzieży. 

Prace niezgodne z regulaminem, nieprawidłowo opisane, zrolowane, bądź oprawione w passe-partout będą wykluczone z konkursu.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Szczegółowych informacji udzielają:

• Violetta Rola – koordynator konkursu, tel. 509 666 463

• Renata Kubiesza – tel. 602 623 725
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