Propozície
krajskej tvorivej súťaže a výstavy amatérskej výtvarnej tvorby
XXI. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2018 – Dunajská Streda
Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum v Bratislave
Usporiadateľ:
Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede
Miesto konania:
Žitnoostrovské múzeum, Dunajská Streda
Termín vernisáže: 03. 05. 2018 o 17. 00 hod.
Termín výstavy:
od 03. 05. 2018 do 26. 05. 2018
Uzávierka prijímania výtvarných prác: 07.03.2018

Základná charakteristika a poslanie súťaže:
Celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum je
vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená mládeži od 15 rokov a
dospelým. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená, výnimočne v roku 2018 je
tematická len v jednej kategórii. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí,
rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania,
realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Ďalšími
cieľmi sú prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu výtvarnú tvorbu, podporovať
rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike,
maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický
záznam akčného umenia, land-artu a pod.), rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej
výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity; vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty
z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia v rámci celého
Slovenska.

Podmienky pre súťažiacich
Prihlásiť
sa
môžu
neprofesionálnivýtvarníci
(jednotlivci
alebo
členovia
združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov), občania Slovenskej republiky a
občania žijúci na Slovensku. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta
svojho bydliska, alebo pôsobenia. Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky
podmienky uvedené v týchto propozíciách, vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám),
poslať ju so všetkými prílohami vo verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne)
potvrdenú podpisom na adresu organizátora základného kola do uvedeného termínu. Súťaž
sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe,
plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam
akčného umenia, land-artu a pod.). Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla,
priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním
a práce na úrovni škíc a štúdií. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch
2014 až 2018, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže
Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.
Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám a pod.), na zadnej strane
(plastika na spodnej strane) označené identifikačnými štítkami s predtlačou na vyplnenie

týchto údajov: meno a vek autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, presná adresa
trvalého bydliska autora, okres a sídlo organizátora regionálneho kola súťaže.
Podmienky k E. kategórii: Termín na odovzdanie je 6. júl 2018.
2. Spôsob odovzdania: v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať – LOGO
VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné
osvetové centrum) v dvoch vyhotoveniach: a. formou tlače na výtlačok papiera A3 formátu s
vyššou gramážou a to vo farebnej, aj čiernobielej verzii v dvoch alternatívach: väčšia
alternatíva s rozmerom 15 x 15 cm, menšia alternatíva s rozmerom 2 x 2 cm,
b. v digitálnej forme na CD nosiči v grafickom rastrovom formáte (JPG, TIFF), alebo
formát PDF v minimálnom rozlíšení 300 dpi,
c. autor spolu s logom predkladá aj disajnmanuál, ktorý musí obsahovať:
- objasnenie symboliky loga (krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného
návrhu),
- špecifikáciu loga – použité odtiene farieb (základné a doplnkové farby podľa
vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL),
- ochrannú zónu – priestor, do ktorého by nemal zasahovať iný grafický prvok,
- minimálnu veľkosť loga,
Súťažné kategórie:
A. kategória: autori vo veku od 15 do 25 rokov
B. kategória: autori vo veku od 25 do 60 rokov
C. kategória: autori vo veku nad 60 rokov
D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným
prejavom (artbrute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.),
E. kategória: logo Výtvarného spektra
- špeciálna tematická kategória len na rok 2018,
- návrh loga celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum,
- autori, ktorí majú v roku konania celoštátnej súťaže minimálne 15 rokov,
- logo má byť univerzálnym znakom používaným na dokumentoch, webovej stránke,
sociálnych sieťach, tlačovinách, pri všetkých sprievodných podujatiach (seminári, tvorivých
dielach, výstavách),
- navrhnuté logo musí byť jednoznačne identifikovateľný grafický výraz použiteľný
samostatne, ako aj s textom Výtvarné spektrum,
- nie je stanovená povinná farebnosť nového loga,
- logo sa má niesť v duchu výtvarnej tematiky,
- každý z prihlásených autorov môže do súťaže predložiť najviac dva kompletné
návrhy.
Spôsob hodnotenia
Výtvarné práce, prihlásené do súťaže hodnotia poroty, vymenované riaditeľkou
Žitnoostrovského osvetového strediska Mgr. Janou Svetlovskou.
Organizácia súťaže a jej priebeh
Každý autor doručí svoje práce do krajského kola do 07.03.2018na adresu

Žitnoostrovské osvetové stredisko, Ulica biskupa Kondého 10, 929 01 Dunajská Streda.
mailová adresa: zosds@zupa-tt.sk, telefón: 031 552 27 62, 0911 265 582
Do krajského kola budú prijaté výtvarné práce, ktoré boli vybrané odbornou porotou.
Z týchto prác odborná porota najlepšie ohodnotí a odporučí na ďalší postup do celoštátnej
súťaže.
Ohodnotené a vybrané výtvarné práce budú vystavené v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej
Strede.
V rámci prehliadky sa budú realizovať :
1. Krajská tvorivá súťaž
2. Vyhlásenie výsledkov krajskej súťaže a odovzdávanie cien autorom víťazných prác sa
bude konať dňa
03. 05. 2018 v Žitnoostrovskom múzeu v Dunajskej Strede, ul. Múzejná č. 2

