Bratislavský samosprávny kraj
vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum v Bratislave
organizátor: Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
spoluusporiadateľ: Pistoriho palác, Štefánikova25, Bratislava

Propozície pre Bratislavský kraj

Krajské kolo
celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Do krajského kola sa môžu prihlásiť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov (v roku 2019
dosiahnu vek 15 rokov), s trvalým bydliskom alebo pôsobiskom v Bratislavskom kraji, občania SR.
Uzávierka súťaže: 12. 3. 2019

Hodnotenie poroty:

15. 3. 2019

Vernisáž a vyhlásenie výsledkov: 9. 4. 2019

Výstava krajského kola: 10.4. - 2.5.2019

Miesto konania vernisáže a výstavy: Pistoriho palác, Štefánikova 25, BA

Práce treba dopraviť po telefonickom alebo e-mailovom dohovore
s Mgr. Danielou Klimantovou (kontakt na konci propozícií)
do Národného osvetového centra, Nám. SNP 12, Bratislava
v termíne od: 11. 2. do 12. 3. 2019
(pozor - 15.3.2019 je zasadnutie poroty!!!
diela po tomto termíne nie je možné zaradiť do súťaže)
!POZOR! - Diela nenosiť na Vajnorskú 21! - !POZOR!
Súťažné kategórie podľa veku:
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 - autori, od 15 rokov, výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným
prejavom (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.),
E. kategória: intermédiá – špeciálna tematická kategória (fotografický záznam alebo videozáznam
akčného umenia, land-artu, inštalácie, site-specific art, street art, video art atď.)
Podmienky pre súťažiacich:
1. Súťaže sa môžu sa zúčastniť neprofesionálni výtvarníci od 15 rokov – jednotlivci alebo
členovia združení neprofesionálnych výtvarníkov v SR so svojimi výtvarnými prácami, resp.
kolekciou výtvarných prác – max. počet od jedného autora je 5 a rozmer súťažného diela nesmie
presahovať 200 x 150 cm (tzv. čistý formát, bez rámu). Výtvarné práce do krajského kola
prihlasujú samotní autori – jednotlivci podľa miesta svojho trvalého bydliska, výnimočne podľa
prechodného, napr. podľa mesta, v ktorom súťažiaci autor v súčasnosti študuje alebo pracuje.

2. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe,
plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický alebo video záznam
akčného umenia, land-artu a pod.). Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch
2015 až 2019, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v rámci súťaže
Výtvarné spektrum v predchádzajúcich ročníkoch.
3. 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. (Súťaž nie
je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU,
Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.)
Technické podmienky:
1. ZMENA V PRIHLASOVANÍ! Na prihlásenie do súťaže stačí už len vyplniť elektronickú prihlášku
ako formulár na stránke Národného osvetového centra:
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarnespektrum/, v časti „Chcem sa prihlásiť“.
Netreba ju vytláčať. Potom už len priniesť diela osobne na adresu Národného osvetového centra
do termínu uzávierky súťaže – t.j. najneskôr do: 12.3.2019, kde podpíšete preberací/odovzdávací
protokol.
2. Všetky výtvarné práce musia byť adjustované (pasparta, rám, prípadne iný spôsob), na
zadnej strane (pri plastike na spodnej strane), opatrené identifikačným štítkom: meno a vek
autora, kategória, názov diela a výtvarná technika, adresa trvalého bydliska autora a názov
osvetového strediska, ktoré organizuje krajské kolo do ktorého sa autor prihlasuje – v tomto
prípade MOS Modra (identifikačné štítky na označenie výtvarných prác nájdete v prílohe k týmto
propozíciám). Plastiky musia byť stabilné.
Nie je nutné diela rámovať, pokiaľ je možné ich zavesenie aj bez rámu. Na zadnej strane každého
diela sa musí nachádzať funkčný háčik alebo iný systém, ktorý umožňuje dielo bezproblémovo
nainštalovať
3. Práce autorov, ktorí nedodržia podmienky propozícií, budú zo súťaže vyradené.
Doplňujúce informácie:
O postupe výtvarných prác z BA kraja do celoštátneho kola rozhodne odborná porota. Práce, ktoré
nepostúpia do celoštátneho kola budú vrátené autorom po ukončení krajskej výstavy.
Postupujúce práce hodnotí celoštátna porota, ktorá menuje víťazov (bez určenia poradia). Tie spolu
s vybranými prácami sa predstavia na výstave v Trenčíne.
Termín celoštátneho kola: 6. – 7. septembra 2019 na Trenčianskom hrade.
Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy na
Trenčianskom hrade presunie na Dni neprofesionálneho umenia TvorBA 2019 v BratislaveStarom
meste a následne do Domu tradičnej kultúry Gemera v Rožňave
Informácie Vám poskytne:
Malokarpatské osvetové stredisko,
Horná 20, 900 01 Modra
Ján Honza
honza@moska.sk 033/643 34 89,
0905 777 968

Národné osvetové centrum
Námestie SNP č. 12, 812 34 Bratislava
Mgr. Daniela Klimantová
daniela.klimantova@nocka.sk,
02/204 71 246

E kategória - Intermédiá
 Termín na odovzdanie je 5. 7. 2019.
Diela je možné odovzdávať ako:
1. fotografický záznam – vo forme tlače v zalepenej obálke s označením „Súťaž – neotvárať –
VÝTVARNÉ SPEKTRUM“ poštou alebo osobne na adresu vyhlasovateľa súťaže (Národné osvetové
centrum) a v digitálnej forme vo formáte JPG priamo na e-mailovú adresu odborného pracovníka
NOC pre výtvarnú tvorbu (daniela.klimantova@nocka.sk), pri veľkosti nad 25 MB pomocou
internetového úložiska (WeTransfer, Uschovna.cz a pod.).
2. videozáznam – v digitálnej forme v MP4 pomocou internetového úložiska (WeTransfer,
Uschovna.cz a pod.) na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu
(daniela.klimantova@nocka.sk) v odporúčanom formáte H.264 a v kvalite Full HD (1080 p HD).
Každá výtvarná práca E. kategórie musí obsahovať ideové objasnenie diela (krátky vysvetľujúci
popis a zdôvodnenie diela). Autor tlačený text priloží do obálky ku fotografiám alebo ako súbor PDF
zašle na e-mailovú adresu odborného pracovníka NOC pre výtvarnú tvorbu (kontakt na konci).
Počet prihlásených výtvarných prác od jedného autora v E. kategórii nie je obmedzený.
Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu.

Vyhlasovateľ súťaže:
Adresa:
Kontaktná osoba:
e-mail:

Národné osvetové centrum, www.nocka.sk
Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Mgr. Daniela Klimantová tel.: 02/204 71 246
daniela.klimantova@nocka.sk

