Krajská výtvarná soutěž

„ŠPERK 2016 !“
ŠPERK JAKO INTERIÉROVÝ PRVEK

PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
v Moravskoslezském kraji
ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
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AUTORSKÝ ŠPERK NEJEN OZDOBA?!

Anotace: Šperk je bezesporu ambivalentním předmětem, jenž lze chápat jako
nadbytečnost, ale i jako předmět, na kterém záleží. Má hierarchický i individualistický
charakter a je nezbytnou součástí vizuální komunikace naší společnosti (snubní
prsteny, korunovační klenoty, insignie, amulety, papežský prsten, přívěšek z pazourků,
odznaky, posmrtná maska, rodinný šperk, brand atd.). V současnosti získává šperk i
rozměr svébytného uměleckého projevu. Je plnohodnotnou a autonomní součástí
vizuálního umění. Lze jej tedy chápat jako jakoukoli jinou výtvarnou disciplínu, která
překonává své tradiční postupy a formy, především pak formu estetickou, magickou,
symbolickou, společenskou, rodinnou či rituální. Současný šperk se dostává i do
abstraktní roviny, kdy jím můžeme chápat i objekt, malbu, sochu nebo instalaci
v interiéru nebo v exteriéru. Přesáhne tak hranici lidského těla a získává svůj malý či
větší příběh, význam. Lze jej chápat jako umění v miniaturní podobě, tedy jako malou
sochu nebo architekturu v krajině lidského těla, které si každý den můžeme obléci a
dát tak světu najevo svůj názor, vkus či pocit.
Proces, témata práce: Seznámení žáků s problematikou a historií šperku. Diskuse o
druzích šperků a o jejich možných významech. Společné hledání možného přístupu.
Výběr materiálu a jeho experimentální zpracování. Tvorba objektů-šperků. Záznam
textový, fotografický nebo kresebný. Dokumentace procesu práce při instalaci.
Výsledek: Vytvoření libovolného druhu šperku-objektu libovolnou technikou a
materiálem za dodržení pravidla kreativního autorského přístupu a zpracování daného
tématu.

Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0perk
http://www.klimt02.net/
KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk jako znak. In: Národopisné revue č. 4. Strážnice: Národní
ústav lidové kultury, 2007. ISSN 0862-8351. s. 219-223.
Mgr. art. Zuzana Šuleřová
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Ředitelka ZUŠ v Bohumíně,
Žižkova 620
vyhlašuje
2. ročník krajské výtvarné soutěže

„ŠPERK 2016 !“
Specifikace: ŠPERK jako INTERIÉROVÝ PRVEK
ZADÁNÍ: šperk v interiéru s originálním využitím různého materiálu
FORMA ZPRACOVÁNÍ: solitér nebo sada, užitný charakter
KOMU JE SOUTĚŽ URČENA: zúčastnit se mohou žáci všech základních
uměleckých škol v Moravskoslezském kraji.
VĚKOVÉ KATEGORIE: Soutěž proběhne v těchto kategoriích:
Kategorie I. – pro žáky, narozené od 6.6.2005 do 5.6.2011
Kategorie II. – pro žáky, narozené od 6.6.2001 do 5.6.2005
Kategorie III.–pro žáky, narozené od 6.6.1997 do 5.6.2001
PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE:
- řádně vyplněná přihláška (VIZ PŘÍLOHA) s názvem práce, jménem
příjmením a datem narození autora, s označením kategorie, s razítkem
školy, která práci vysílá, se jménem vyučujícího učitele a s podpisem
ředitele vysílající školy. Fotodokumentace vítána!
- samostatné zpracování
- využití různých materiálů – textil, dřevo, kov, recyklovaný materiál,
papír, aj.
- funkčnost
- libovolná technika
- přinést práci včas – do uzávěrky soutěže
- označení práce visačkou s názvem práce, razítkem školy
- nutným předpokladem účasti v soutěži je souhlas zákonného zástupce
dítěte s prezentací na veřejnosti – ručí vysílající škola
POZOR! DŮLEŽITÉ! Zabalte prosím soutěžní práce do krabic tak, aby
krabice byly znovu použitelné pro další výstavu!
ZPŮSOB HODNOCENÍ:
Hodnocení bude anonymní, každému přání bude přiřazeno číslo a práce bude
zařazena do příslušné kategorie. Jmenný seznam účastníků bude veden zvlášť.
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NEZÁVISLÁ SOUTĚŽNÍ POROTA:
Porotu tvoří nezávislí výtvarníci, kteří se odborně zabývají danou tématikou.
Předsedkyně poroty:
- Mgr. Hana Dvořáková, ředitelka Střední odborné školy umělecké a
gymnázia v Ostravě – Zábřehu
Členové soutěžní poroty:
- vyučující Střední odborné školy umělecké a gymnázia v Ostravě – Zábřehu
Konzultanti: vyučující výtvarného oboru v základních uměleckých školách
v Moravskoslezském kraji.
Konzultanti se mohou po předchozí telefonické domluvě zúčastnit hodnocení
soutěže či přípravy hodnocených prací a dohlížet na průběh soutěže.
VÝSTUPY:
 Nejlepší práce budou odměněny. Finanční podporu zajišťuje
prostřednictvím sponzoringu ZUŠ Bohumín.
 Při vyhlášení výsledků bude v ZUŠ Bohumín uspořádána výstava
se soutěžními exponáty. Dle zájmu lze výstavu uspořádat i v jiných
školách či organizacích (při dostatečném bezpečnostním zajištění).
 Výstupy soutěže budou zveřejněny na internetu www.zusbohumin.cz
a v regionálním televizním vysílání.
ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Vyhlášení soutěže: dne 1.12.2015
Uzávěrka soutěže: 11.5.2016 ve 12,00 hodin na ředitelství ZUŠ, Žižkova 620.
Jak a kam práce dopravit: soutěžní práce lze přinést osobně na hlavní budovu
na Žižkově ulici, a to nejvýše 2 dny předem kdykoliv během dne (od 7,00 do
17,00 hodin) nebo poslat alespoň 3 dny před uzávěrkou poštou na adresu:
Základní umělecká škola, Žižkova 620, 735 81 Bohumín 1.
Vyhodnocení soutěže porotou:
- středa, dne 18.5.2015 v 9,00 hodin na hlavní budově ZUŠ Bohumín,
Žižkova 620
Vyhlášení výsledků:
- dne 6.6.2016 v 16,30 hodin na Slavnostním koncertu ZUŠ v budově
školy. Po skončení soutěže bude uspořádána soutěžních prací poté výstava
soutěžních prací v ZUŠ Bohumín. Termíny dalších výstav budou upřesněny
později.

Děkuji všem ředitelům i pedagogům zúčastněných škol za účast na
soutěži a za spolupráci s žáky!
V Bohumíně dne 1.12.2015

PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D.,
ředitelka ZUŠ
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Výtvarná soutěž žáků základních uměleckých škol v roce 2015/2016,
VYHLAŠUJE ZUŠ Bohumín – Nový Bohumín, Žižkova 620

Přihláška do výtvarné soutěže
na téma

„ŠPERK 2016“
Specifikace: Šperk jako INTERIÉROVÝ PRVEK

Škola
(přesná adresa)

tel.
E-mail
Jméno soutěžícího
žáka

Datum narození
Soutěžní kategorie:
Název soutěžní
práce
Jméno a podpis
učitele
Správnost údajů
potvrzuje (ředitel
školy
Razítko:
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