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CELE KONKURSU

Rozwijanie umiejętności manualnych, wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia i kreatywności.
Kształcenie umiejętności tworzenia małych form rzeźbiarskich oraz kafli ceramicznych i szklanych.
Promowanie dzieci plastycznie uzdolnionych. Prezentacja twórczości dziecięcej.

TEMATYKA PRAC

Tematem konkursu jest dowolna interpretacja tytułu „ CO NAM W DUSZY GRA” przedstawiona
w formie kafla, płaskorzeźby, rzeźby ceramicznej lub szklanej. Możemy również zainspirować 
się słowami piosenki stworzonej przez T. Szarwaryn, D. Jaros o tym samym tytule: 

„ Tam, gdzie kolorowy wstaje dzień
Tam, gdzie czysty błękit

Gdzie sny tęczowy zawsze maja smak
Tam my

Tam, gdzie skrzy się srebrem biały puch
Tam, gdzie zieleń tańczy

Gdzie noc księżyca niesie zloty blask
Tam my

(…)
Każdy świt, każdy nowy dzień

Niechaj brzmią symfonią szczęścia chwil
Dzielmy się, tym co w duszy gra

Wtedy świat już zapomni, co to łzy (…)
Słów, których na co dzień czasem brak

Słów tych najpiękniejszych
Tych słów zaklętych w czar dźwięków i moc

Chciej dać
Słów, płynących z wiatrem przez ten świat

Słów, tych najcenniejszych (…)

http://www.mdk.wroc.pl/


Niech więc młodzi artyści zamienią słowa w formę i zaprezentują światu swoje piękne wnętrza, 
swój osobisty świat, swoje marzenia, pasje, gdyż wszyscy tego bardzo potrzebują - tego co dobre
i inspirujące. Gdy świat wokół nas nabierze barw – będzie nam się lepiej żyło. Zapraszamy serdecznie 
do wyrażenia się w formie plastycznej - szklanej, ceramicznej na powyższy temat.

TECHNIKA PRAC

Technika wykonanie prac jest dowolna, ale zawierająca elementy szkła i ceramiki. Może to być też 
wyłącznie forma szklana lub ceramiczna. Wielkość obiektów nie powinna przekraczać 
50cm x 50cm x 50cm. Mile widziany opis i idea powstania pracy.
 

WARUNKI UCZESTNICTWA

W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik, liczący między 7 – 25 lat, niezależnie od rodzaju 
placówki, również przyjmujemy zgłoszenia indywidualne. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w 
poszczególnych kategoriach wiekowych:

Dzieci w wieku 7 – 9 lat
Dzieci w wieku 10-13 lat
Dzieci w wieku 14 – 16 lat
Młodzież w wieku 17 – 25 lat

Zdjęcia prac należy wysyłać na adres e- mail: conamwduszygramdk@gmail.com
Do każdego zdjęcia pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia oraz oświadczenia i zgody, 
dostępne na stronie internetowej www.mdk.wroc.pl – konkurs „CO NAM W DUSZY GRA”
Po dokonaniu wstępnej selekcji, na stronie   www.mdk.wroc.pl zostaną ogłoszone wyniki pierwszego 
etapu konkursu. W kolejnym etapie, będziemy prosić o nadesłanie lub dostarczenie osobiste 
wybranych prac. Każdy zostanie poinformowany o tym fakcie, drogą mailową lub telefoniczną.
Każda wysłana praca powinno zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz dołączone 
oświadczenia  i zgody.
Autorem pracy może być tylko jedna osoba.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
Przewidziane są atrakcyjne nagrody oraz wernisaż prac zakwalifikowanych do wystawy. Dokładna 
data wystawy oraz miejsce, zostanie podana w późniejszym terminie.
                                                              
                                                                         
                                                                               TERMINY

Zgłaszanie zdjęć prac do 28.02.2022
Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu 7.03.2022
II etap – przysłanie/dostarczenie prac do 31.03.2022
Ogłoszenie laureatów 11.04.2022
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