„Mały Makuś”, czyli Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, inspirowany działalnością artystyczną
Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza – to konkurs stworzony w 2007 roku przez ówczesną
dyrektor naszej szkoły – Elżbietę Ździebło oraz nauczyciela malarstwa – ś.p. Krzysztofa Balcerskiego. Jego celem jest
konfrontacja technik i systemów kształcenia plastycznego w szkole i poza nią, rozwijanie zdolności obserwacji natury
oraz twórcza refleksja nad otaczającym światem.
Udział w festiwalu stanowi okazję do spotkania i wymiany myśli między uczestnikami – opiekunami artystycznymi,
uczniami i ich rodzicami. Istotnym elementem jest tutaj włączanie w skład Jury uczniów lub absolwentów, którzy
wraz z pedagogami obradują i w ten sposób kształtują krytyczne spojrzenie na sztukę, rozwijają umiejętności
artystyczne. Konkurs stanowi więc szerokie pole dla bezkonfliktowych spotkań różnych pokoleń, wierzeń, przekonań
i wartości.

Tegoroczna edycja nosi tytuł:
„Kiedy dorosnę, będę zmieniał świat tak, aby....”

W naturze ludzkiej leży potrzeba organizowania otoczenia, czasu, zasad.
Obecnie palącymi problemami świata są te, w których człowiek, jako gatunek i jako istota czująca, nie przewidział
długofalowych skutków swego działania.
Konkurs jest więc skierowany do tych twórców, którzy dostrzegają swoją rolę w budowaniu przyjaznego i zdrowego
środowiska, posiadają już dzisiaj refleksję oraz wizję przyszłości.
Regulamin
Miejsce realizacji i charakter Konkursu:
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
Konkurs jest konkursem zamkniętym, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, od 6 do 18 roku życia.
Ogłoszenie konkursu:
 Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie informacji o konkursie wraz z niniejszym regulaminem na stronie
organizatora: www.plastyklodz.pl oraz przez przesłanie go do szkół lub innych placówek edukacyjnych i opiekuńczych.
Cel konkursu i założenia ideowe:

 Konkurs ma na celu poszerzanie u dzieci i młodzieży zainteresowań związanych z kształceniem warsztatu artystycznego
opartego o obserwacje natury, rozwijanie umiejętności twórczych i promowanie polskiej sztuki XX w - na przykładach
twórczości Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza.
Kategorie prac:
 Kategoria 1: dzieci 7-10 lat
 Kategoria 2: dzieci 10-14 lat
 Kategoria 3: młodzież 15-18
Wymagania techniczne:
 Prace rysunkowe i malarskie:
- format prac – min A3
- technika dowolna
 prace rzeźbiarskie / przestrzenne, pół-przestrzenne
- format max 50 x 50 cm
- technika dowolna
Uczestnictwo w konkursie:

 Prosimy o przesyłanie prac (maksymalnie 3 prace z jednej placówki) na adres placówki:
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi,
ul. Gandhiego 14, 91–012 Łódź\
 Na dzień zamknięcia konkursu ustanawia się 31 marca 2019 r.
Prosimy o dołączenie „metryczki” z danymi ucznia, nauczyciela i szkoły. Do wszystkich prac z placówki powinien być dołączony spis
uczniów biorących udział w konkursie. Prosimy o czytelne podpisywanie prac :)
Jury konkursu stanowią pedagodzy oraz uczniowie ZPSP im. T. Makowskiego w Łodzi. Skład Jury zmienia się w każdej edycji
konkursu i powoływany jest drogą głosowania i uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej.
Komisarz konkursu:
 Joanna Kierzkowska– Kłys
KONTAKT:
 Joanna Kierzkowska-Kłys
pod numerem telefonicznym szkoły: (042) 651 23 13
e-mail: kierzkowska.klys.j@plastyklodz.pl

