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Prihlasovanie
do 15/11/2016

Milí učitelia a žiaci,

Ako sa zapojiť?

Harmonogram

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do
študentskej súťaže venujúcej sa súčasnému výtvarnému umeniu, ktorú
u nás organizuje Slovenská národná
galéria v spolupráci s Kunsthalle
Bratislava, Východoslovenskou galériou v Košiciach a Stredoslovenskou
galériou v Banskej Bystrici.

Prihláška do súťaže bude k dispozícii
na stiahnutie na webovej stránke
súťaže. Pedagógom odporúčame
zapracovať tému do časovo-tematických a výchovno-vzdelávacích plánov.
Téma ročníka 2016/2017 „Hranice“ sa
dá rôznym spôsobom uchopiť a začleniť medzi prierezové témy. Radi Vám
s tým pomôžeme. Pre lepšie uchopenie práce s témou pripravujeme metodický deň pre pedagógov, na ktorom sa
učitelia dozvedia, ako tému zapracovať
do plánov, ale aj bližšie informácie
o súťaži a pripravovaných vzdelávacích programoch v galériách. O metodickom dni sa informujte v galérii
alebo na vysunutom pracovisku SNG
najbližšie vášmu regiónu.

Súťaž prebieha v období od septembra
2016 do mája 2017, pričom záväzné prihlasovanie končí 15. novembra 2016.

Máš umelecké črevo?
Je názov súťaže pre žiakov stredných
škôl a gymnázií, ktorí sa zaujímajú
o výtvarné umenie. Súťaž vznikla
v roku 2009 v Českej republike. Od
roku 2012 je súčasťou sprievodných
podujatí k prestížnej Cene Jinřicha
Chalupeckého a počet účastníkov
z tamojších škôl, ako aj participujúcich inštitúcií, neustále narastá. Preto
sa usporiadatelia rozhodli rozšíriť
pole pôsobnosti a od ročníka 2016/2017
sa jej spoluorganizátormi stávajú
Slovenská národná galéria, budapeštianska kultúrna organizácia Szabad
Eklektikus Műhely Művészeti és Nyílt
Kommunikációs Egyesület, čím súťaž
nadobúda medzinárodný charakter.

Pre koho?
Súťaž je určená všetkým žiakom stredných škôl a gymnázií od 14 do 19 rokov
(vekové výnimky sú prípustné). Nie je
preto potrebné, aby účastníci mali za
sebou predchádzajúcu prax v oblasti
umeleckej tvorby. Jedným z cieľov
súťaže je práve podnietiť študentov
k prebudeniu kreatívnych schopností
a odvahe experimentovať s tvorivými
prístupmi ku každodenným témam.
Na prvý pohľad možno trochu kurióznou podmienkou je prihlásiť sa ako
autorský tím (min. 2 osoby). Jediným
ďalším obmedzením je téma, s ktorou
sa ale môže voľne pracovať – spôsobom umeleckého vyjadrenia sa medze
nekladú.

Prečo?
Cieľom súťaže je ponúknuť študentom
a ich pedagógom príležitosť hlbšie sa
oboznámiť so súčasnou umeleckou
scénou a s prostredím galérií doma,
ale aj v susedných krajinách. Popri
tom tiež poskytnúť priestor pre ich
záujmy, diskusiu o vlastných názoroch, alebo len možnosť vyskúšať si
tímovú prácu na celoročnom projekte.
Hlavnou myšlienkou súťaže sa tak
stáva predstavenie súčasného umenia ako prostriedku pre objavovanie
nových súvislostí sveta okolo nás
a možno aj v nás.

Výsledné projekty musia vychádzať
zo zadanej témy. Ich stvárnenie, voľba
umeleckého prístupu alebo média
zostáva celkom na súťažiacich. Môžu
využívať tradičné postupy (napr.
maľba, socha, grafika), ale aj nové
médiá (video, fotografie, počítačová
animácia, využitie sociálnych sietí
a pod.). Pri celkovom hodnotení je pre
porotu určujúca kvalita samotného
diela a splnenie zadania.

Téma ročníka 2016/2017
Tento rok sme pre súťaž vybrali tému
Hranice aj v súvislosti s tým, že ide
o prvý ročník, ktorý prekročí hranice
Českej republiky. Téma je veľmi aktuálna a ponúka možnosť zamyslieť sa
nad jej rôznymi významami a podobami v čo najširších súvislostiach.
Téma Hranice je veľmi široká a otvorená vďaka rôznorodému chápaniu
významu pojmu. Úplne automatická
interpretácia zrejme súvisí s politicko-geografickým významom – hranice
ako vymedzenie určitého územia, teritória. Hranice vo všeobecnosti možno
vnímať ako limity, obmedzenia, ktorých prekročenie môže priniesť určité
riziká, alebo naopak objavy. Ako by sa
vyvíjalo umenie, keby umelci neprekračovali hranice? Hranice sú hrozbou, ale aj výzvou zároveň. Napokon
všetci máme stanovené určité osobné
hranice, ktoré nemôžeme alebo
nechceme prekročiť, no niekedy sa za
nimi otvárajú nové obzory. Zapojením
do súťaže máte možnosť objaviť
alebo dokonca prekročiť svoje vlastné
hranice.
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September – október
vyhlásenie súťaže, zasielanie informácií do škôl, metodický workshop pre
pedagógov

November
ukončenie podávania prihlášok
15/11/2016

September – február
workshopy pre študentov, podľa
potreby a žiadostí konzultácie prác
prihlásených skupín

Marec
semifinálové kolá v regiónoch – výber
25 najzaujímavejších projektov, v prípade, že bude prihlásených menej
ako 25 skupín, prebiehajú konzultácie
k prihláseným projektom

Máj
finále v Bratislave, výstava najzaujímavejších projektov

Jún
stretnutie víťazných tímov českej,
slovenskej a maďarskej súťaže v Brne,
výstava ich prác v Moravskej galérii

Barbora Tribulová
Slovenská národná galéria
Riečna 1, 815 13 Bratislava
barbora.tribulova@sng.sk
www.sng.sk
02/204 96 270
0915 786 712
Dočasné pracovisko SNG
Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra,
811 02 Bratislava
Radi vám podáme podľa potreby
bližšie informácie.

