PIKIN LIKOVNI NATEČAJ 2022
»PRAVI NAROBE SVET«
Pika Nogavička je nenavadna deklica, ki živi po lastnih pravilih, ne uboga in se ne uklanja svetu odraslih.
Njen svet je za marsikoga narobe, obrnjen na glavo, a kljub vsemu zanjo čisto pravi: drugačen, skrivnosten,
pogumen in brezmejen v njeni domišljiji. Pozivamo vas, da raziščete brezmejnost in bogastvo likovnega
sveta, ki nam ponuja široko paleto različnih likovnih materialov in tehnik. Ustvarite Pikin svet v nenavadnih
tehnikah in nevsakdanjih kombinacijah: naj bo edinstven, svoboden in razigran kot naša Pika.
Razpisni pogoji:
• Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev in drugih vzgojnoizobraževalnih ustanov ali posamezniki, neodvisni od izobraževalnih zavodov.
• Likovne izdelke, prispele do ponedeljka, 5. septembra 2022, bo pregledala strokovna komisija.
• Komisija bo izmed poslanih del izbrala zmagovalca in mu podelila najvišje festivalsko priznanje, zlato
piko.
• Izbrana dela bodo razstavljena na letošnjem prizorišču Pikinega festivala od 10. do 14. septembra 2022.
• Poslani likovni izdelki so lahko izdelani iz različnih likovnih področij: slikarstvo, risanje, grafika, fotografija
ali v kombinaciji le-teh. Velikost formata likovnih del naj ne presega format A3.
• Vsak poslan izdelek naj bo razločno opremljen z naslednjimi podatki:
- ime in priimek avtorja, razred oz. starost,
- naslov likovnega dela in likovna tehnika,
- ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja, staršev),
- elektronski naslov mentorja oziroma staršev.
(Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za sodelovanje
učencev oz. otrok v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.)
• Natečaj traja od 23. maja do 5. septembra 2022, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del.
• Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov: Galerija Velenje, Titov trg
5, 3320 Velenje z oznako ZA NATEČAJ »PRAVI NAROBE SVET«.
Prispela dela bodo ostala v arhivu Galerija Velenje.
Najboljše delo bo nagrajeno s priznanjem zlata pika in s praktično nagrado.
Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite na naslovih: nina.cvirn@galerijavelenje.si ali
katarina.aman@vilarozle.si.

