
Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim zaprasza
do udziału w corocznym wiosennym konkursie plastycznym. 

W tegorocznej edycji proponujemy do wyboru dwa tematy, takie same dla grupy 
młodszej (od 1 do 6 klasy) i starczej (od 7 klasy do ostatnich klas szkół średnich oraz 
dorosłych):

I temat:  SZTUKA JAKO LEKARSTWO 

Tegoroczne tematy nawiązują do aktualnej sytuacji związanej z trwającą pandemią 
covid - 19, wobec której pewnie nikt nie pozostaje obojętny. Jak poprawić odporność 
organizmu? Uważa się, że poprzez sztukę, również artyści mogą poprawić stan naszej 
odporności, tworząc dzieła wpływające pozytywnie na nasze emocje, jakości życia. 
Zadaniem tematu " Sztuka jako lekarstwo", jest stworzenie pracy, przy użyciu środków 
wyrazu plastycznego takich jak: kompozycja, kolor, proporcje, linia, kształt, poczucie 
harmonii, użycie kontrastów, faktur itp. Ich użycie ma na celu przedstawienie stanów 
emocjonalnych wyrażających i wzmacniających uczucia radości, zdrowia, szczęścia, 
miłości, pozytywnej energii, witalności, ogólnej radości z życia.
Treść pracy może przedstawiać wszystko co kojarzy się z dobrym samopoczuciem oraz 
dobrą kondycją,  np.: kwiaty, pejzaż, zwierzęta, portret, abstrakcja, miasto, podróże itp. 
Najważniejsze aby użyć odpowiednich form korespondujących z przesłaniem, 
kompozycji wypełnionych spokojem, barwami jasnymi, energetycznymi, liniami 
naturalnymi, wyrażającymi harmonię i szczęście. Praca ma wywoływać w nas 
pozytywne uczucia i może w jakimś stopniu uspakajać i leczyć, uodparniając  na nie 
zawsze pozytywne informacje płynące ze świata.

II temat: CO WZMACNIA NASZĄ ODPORNOŚĆ NA WIRUSY?

Drugi temat, również nawiązuje do ogólnego hasła przewodniego, plastycznego sposobu
przedstawienia poprawiającego odporność. Wiadomo od dawna, że darem dla naszego 
organizmu są: odpowiednia dieta bogata w witaminy i mikroelementy, sen, ruch 
fizyczny, asertywność, pomoc potrzebującym, równowaga ciała i ducha.
Celem tego tematu jest zaprojektowanie PLAKATU, który przy użyciu minimum słów, 
a maximum obrazu zilustruje to przesłanie. Chodzi o to,  aby w czytelny sposób, przy 
użyciu skrótu plastycznego wręcz organicznie związanego z tym gatunkiem sztuki, 
przedstawić jasne przesłanie ilustrujące drugi temat wiosennego konkursu. Do tego celu 
można wykorzystać znak graficzny, symbol, syntetyczną formę, oryginalną kompozycję,
ciekawe liternictwo.  Technika dowolna: ołówek, pisaki, flamastry, grafika, collage. 
Techniki malarskie: akwarela, akryl, gwasz, olejne, pastele olejne i suche.

Termin składania prac 1 kwietnia 2021 r. 


