Výtvarná soutěžní přehlídka
pro děti a mládež
téma:
Modlitba za domov 2020
14. ročník

"Žít ve společném domě"

JAK NA TO?

INSTRUKCE PRO DĚTI A JEJICH UČITELE ČI RODIČE
MOTIVACE
Spolu žijeme na mnoha místech – doma, ve škole, v církvi, v naší zemi, na celém světě, A jak poznal Jan
Ámos Komenský, kterého si letos také připomeneme, i když se ocitneme nedobrovolně mimo svůj
domov, anebo naopak když nás uzavřela doma koronavirová pandemie, můžeme se radovat, že jsme spolu.
Jak se vám spolu žije v těžkých časech? Co pro vás v této době znamená domov, společenství, církev či
národ? Dokážete tyto otázky a pocity nějak výtvarně zpracovat? Nebo vás láká zpracovat něco ze života
či díla J. A, Komenského?
ZPRACOVÁNÍ
Můžete kreslit, malovat, tisknout, lepit, šít – zkrátka používat všechny možné i nemožné dvourozměrné
výtvarné techniky a to na formáty A4 až A3. Doporučujeme použít spíše tužší papír, např. kreslicí karton
(čtvrtku).
VELMI DŮLEŽITÉ: Nebojte se používat barvy! Čím plošnější užití barev, čím sytější barvy, čím nápaditější
užití a kombinace barev, tím spíše má obrázek šanci zaujmout – jak posuzovatele prací, tak i televizní
diváky a oko kamery!
Barvy prosím používejte mechanicky odolné, případné doplňkové materiály řádně nalepte. Pokud
využijete doplňkové materiály pro reliéfní zpracování, prosíme o maximální tloušťku výkresu 5 mm.
Jednoduše řečeno, prosíme, abyste nenalepovali na výkres prostorově objemné prvky a aby z výkresu nic
neodpadávalo a aby užité barvy neznečistily své okolí – pokud tedy např. použijete pastel či uhel,
prosíme o fixaci barev lakem.
Na zadní stranu prosím napište individuální kód výkresu, viz instrukce v přihlášce.
Není bohužel v našich možnostech zaslaná díla vracet jejich tvůrcům, doporučujeme proto ještě před
odesláním díla si ho obrazově zdokumentovat.

Můžete tvořit i multimediálně a natočit na naše téma klip, který se pak může objevit ve vysílání
Modlitby za domov a na internetu. Klip může být hraný, animovaný (či kombinovaný) a neměl by výrazně
přesáhnout 1 minutu. Odkaz na vytvořený multimediální klip zasílejte na ralfmost@gmail.com
předmět: klip MZD.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
Letos vzhledem k mimořádným opatřením chceme udělat dvě kola soutěže se dvěma uzávěrkami:
1) červnové a prázdninové kolo – uzávěrka 1. září 2020 – toto kolo je vhodné jako podpora distanční
výuky, jako výtvarný projekt na letních táborech a pro tvorbu vašich multimediálních klipů. Z
výtvarných prací 1. kola bychom chtěli vytvořit pro vysílání Modlitby za domov vlastní minutový klip.
2) školní zářijové kolo – uzávěrka 1. října 2020 – tvořte ve školách, v církvi a kdekoliv to bude snad už
možné, Výtvarné práce z 2. kola sice nebudou figurovat v našem klipu, ale budou vystaveny v přímém
přenosu České televize.
Odborná komise následně vybere vítězné práce, jejichž autoři budou informováni.
Srdečné pozvání na veškerý program a přímý přenos České televize – kde budou vybrané oceněné
práce prezentovány – platí nejen pro autory oceněných prací, ale pro vás všechny!
Kompletní program a více informací naleznete na WWW.MODLITBAZADOMOV.CZ
Děkujeme vám velice za spolupráci, se zájmem očekáváme výtvarné práce a těšíme se na kontakt s
vámi, ať již písemně či osobně. Přejeme mnoho zdaru a radosti při vašem tvoření a vyprošujeme Boží
požehnání nám všem a našim domovům!
Pořadatel výtvarné soutěžní přehlídky: Ekumenická rada církví v ČR

