
-  Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie,
-  Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie,
-  Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.   

-  zainteresowanie młodzieży narracyjnymi formami plastycznymi, odwołującymi się do
   fantazji i wyobraźni,
-  inspirowanie indywidualnych poszukiwań plastycznych dla wyrażenia różnorodnych
   treści fabularnych,
-  akcentowanie w podjętych realizacjach roli tradycyjnych cech warsztatu plastycznego,
-  poznanie specyfiki twórczości Zdzisława Beksińskiego i pokrewnych postaw artystycznych.

            Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów średnich szkół plastycznych w Polsce.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie OSSP i LP.
Przedmiotem konkursu będą prace wykonane w następujących dyscyplinach i technikach
plastycznych:
1. Malarstwo, dłuższy bok nie może przekraczać 100 cm, technika dowolna
2. Rysunek, maksymalny format - B1 (100 x 70 cm)
3. Monotypia, maksymalny format A3
4. Grafika komputerowa, maksymalny format A4
            Prac wykonanych na papierze prosimy nie oprawiać. Uczeń może zgłosić na konkurs nie
            więcej niż trzy prace w dowolnie wybranych przez siebie technikach i dyscyplinach.
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 Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w salach 
Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Po wystawie, prace będą odesłane do szkół 
biorących udział w wystawie na ich koszt. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne 
uszkodzenia w czasie transportu. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność
archiwum Liceum Plastycznego w Krośnie jako głównego organizatora, tworząc galerię prac
konkursowych. Będą one stanowić trwały i rozszerzający się zbiór, przeznaczony do swobodnej 
dyspozycji ekspozycyjnej, promującej zarówno sam konkurs  jak też właściwy mu rodzaj problematyki
i ekspresji plastycznej. Każda ze szkół, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzyma
protokół jury z wykazem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej, a także
z informacją o przyznanych nagrodach. Organizator konkursu zobowiązuje się do wydania
katalogu wystawy zawierającego reprodukcje prac  nagrodzonych i wyróżnionych.

Nadsyłanie prac - do 31 stycznia 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego)
Prace prosimy nadsyłać na adres:
Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie
ul. Lewakowskiego 47
38-400 Krosno
Wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się 28 marca 2014 r. w galerii Regionalnego Centrum
Kultur Pogranicza w Krośnie.

Piotr Wójtowicz, tel 609 636 793, sekretariat szkoły, tel. 13 43 231 72

Radio Rzeszów, Portal internetowy www.krosno24.pl, Telewizja Obiektyw.

 Proponujemy aby przedmiotem konkursu były prace o charakterze fabularnym, czerpiące
inspiracje ze świata indywidualnych wyobrażeń i fantazji, zachowujące jednocześnie związek
z obserwacją rzeczywistości zewnętrznej jako szeroko pojętej natury. Istotnym wzorem w tym
względzie może być charakter twórczości patrona konkursu Zdzisława Beksińskiego, którego
prace odnieść można do szerokiego nurtu przedstawieniowej odmiany surrealizmu. Tematyka prac
zgłaszanych na konkurs jest dowolna, mogą one posiadać tytuły, lub być ich pozbawione.
 Każda praca powinna być opatrzona metryczką starannie przytwierdzoną do pracy.
Oceny prac nadesłanych na konkurs dokona jury złożone z artystów malarzy i historyków sztuki,
powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Nagrody:

Terminy i adresy:

Kontakty, Komisarz wystawy:

Patronat medialny:

Organizatorzy przewidują przyznanie nagród i wyróżnień (trzy nagrody, trzy wyróżnienia). Możliwe 
będą osobne nagrody fundowane przez sponsorów konkursu.
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Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej mojego imienia i nazwiska, w związku z udziałem w konkursie
“w STRONĘ FANTAZJI i WYOBRAŹNI”, organizowanym przez Liceum Plastyczne im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie, 
we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o przedmiotowym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę
na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych na karcie zgłoszenia w zakresie prowadzenia

Przyjmuję do wiadomości, że prawa autorskie do zwycięskich prac, przechodzą w całości na Organizatora Konkursu.

                                                                                           .............................................................................................
                                                                                                                                          podpis autora 

Proszę o odesłanie pracy po zakończeniu konkursu na koszt nadawcy  TAK / NIE

Imie i nazwisko
ucznia

Klasa i szkoła do jakiej
uczęszcza autor pracy

Pieczątka szkoły
zgłaszającej

Imię i nazwisko
nauczyciela

Tytuł pracy

- prosimy o czytelne wypełnianie metryczki

WYOBRAZNI

W STRONĘ

F A N T A Z J I

LICEUM PLASTYCZNE im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie

Oświadczenie

i rejestracji konkursu.
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