DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY
CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ

Lužánky - tředisko volného času vyhlašují 32. ročník výtvarné soutěže Děti malují pro konto Bariéry. V letošním
ročníku je pro vás připraveno několik změn, méně soutěživostí a samozřejmě tři soutěžní témata. Doporučený
formát prací je čtverec.
Témata a termíny odevzdání
I. Zima – TAJEMSTVÍ LESA
Zadané téma zahrnuje všechno, co souvisí s lesem – nejen
to, co vidíme na první pohled, možná i to, co najdeme pod
kamenem nebo mechem. Ale i to, co se děje v lese prostřednictvím naší fantazie. Les je domovem nejen zvířat
a rostlin, ale také skřítků, víl či dalších kouzelných lesních
bytostí.
Toto témata vybízí ke kombinování různých výtvarných
technik, jakými jsou např.: kresba a malba v kombinaci
koláží nebo frotáží a podobně.
Termín pro přijetí a odevzdání prací 1. 10. - 31. 12. 2021
II. Jaro – OLYMPIJSKÉ HRY
Toto téma není jen o sportu, o olympijských kruzích a velkých výkonech. Je to především princip přátelství a míru
mezi národy, zákaz jakékoliv diskriminace ať z důvodů politických, náboženských nebo rasových a zásada fair play.
Vhodné techniky pro zpracování jsou kromě kresby a malby
i frotáž, perokresba, kresba uhlem, linoryt, suchá jehla,
slepotisk.
Termín pro přijetí a odevzdání prací 1. 1. - 31. 3. 2022
III. Léto – DĚDICTVÍ
Téma je inspirováno dvoustým výročím narození Johanna
Gregora Mendela, ale nabízí širokou škálu témat o tom, co
jsme zdědili:
• kulturní dědictví
• vzpomínka na babičku
• podoba s příbuznými
• nadání po předcích
• rodinný poklad...
Pro toto téma doporučujeme malbu temperovými nebo
akrylovými barvami či grafické techniky, možno využít
tmavých podkladových papírů
Termín pro přijetí a odevzdání prací 1. 4. - 31. 7. 2022

Doporučený formát výkresů je čtverec.
Novinkou je způsob zasílání výtvarných prací. Práce je
možné zasílat kdykoliv v období trvání jednotlivých témat
v elektronické podobě v dostatečném rozlišení na emailovou adresu detimaluji@luzanky.cz, odborná komise je
vyhodnotí a na základě vyhodnocení vás požádáme o zaslání vybraných originálů pro grafické zpracování pro tisk
kalendáře Konta Bariéry:
Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno.
Do přehlídky jsou přijímány pouze práce, které splňují zadání a je uvedeno jméno a příjmení autora, věk autora.
Vybrané práce naleznete v galerii na na www.detimaluji.cz
Nejlepší vybrané výtvarné práce budou bezplatně využity
pro tvorbu obrazové části stolního kalendáře Děti malují
pro Konto Bariéry, jehož prodejem budou získávány finan
ční prostředky na nákup školních pomůcek pro zdravotně
postižené děti www.kontobariery.cz/projekty.
Vybrané práce budou odměněny diplomem a kalendářem
Kategorie:
1. kategorie – MŠ (práce dětí ve věku do 6 let, které vznikly v MŠ)
2. kategorie – 1. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)
děti ve věku 6 – 10 let
3. kategorie – 2. stupeň ZŠ (práce dětí, které vypracovaly v ZŠ)
děti ve věku 11 – 15 let
4. kategorie – pro děti s handicapem bez omezení věku
5. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti do 6 let
6. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 7 – 10 let
7. kategorie – ZUŠ a kroužky zájmového vzdělávání – děti 11 – 15 let
Soutěž podporují: Antipol Brno CZ, www.projektypomahaji.cz
Informace o soutěži:
Lužánky – středisko volného času Brno, Marie Janíková,
tel.: 724 534 730, e-mail: madla@luzanky.cz

www.detimaluji.cz

