Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi
XIV Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mały Makuś 2021

„Nieoczekiwany gość”

Szanowni Państwo!
Do tematu tegorocznej edycji zainspirował mnie film opublikowany przez UNESCO, oraz fakt, że 2021
jest również rokiem pisarza Stanisława Lema.
Tematyka obcych cywilizacji, nieznanego i ewentualnego życia w dalekim kosmosie, inne
galaktyki, względność czasu oraz opcje wchodzenia człowieka w „relacje z innymi wymiarami”,
to sytuacje opisywane bardzo plastycznie przez Lema. Zawierają w sobie szereg pytań o kondycję
istoty ludzkiej. Jednym z bardziej nurtujących jest, jak zachowa się człowiek w obliczu spotkania
z nieznanym. Czy można powiedzieć, że ta właśnie reakcja najwięcej mówi o tym, jak spełnia on

swoje człowieczeństwo? Pewne zachowania można sobie wyobrazić. Można się przygotować na nie
według znanych wzorców. Zdrowy rozsądek podpowiada jednak, że zaskoczenia nie da się uniknąć.
Jak w takim razie dobrze się przygotować i czy to jest możliwe?
Obserwując prace mistrzów malarstwa, znajdujemy cechy wspólne z współczesnością, ale
także wiele elementów, które należą już do świata minionego, a dla wielu z nas już niepoznanego.
Czy możemy więc powiedzieć, że dla przeszłości jesteśmy już obcy? Jeżeli tak, to w jakich obszarach?
Zapraszamy serdecznie do udziału w zabawie twórczej oraz intensywnego wysiłku
intelektualnego w pracy z dzieckiem i młodzieżą.
Joanna Kierzkowska-Kłys, koordynatorka konkursu
Łódź, kwiecień 2021 roku
Regulamin XIV edycji
Miejsce realizacji i charakter Konkursu:
· Konkurs jest organizowany 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 obserwację natury, rozwijanie umiejętności twórczych
i promowanie polskiej sztuki XX wieku – na przykładach twórczości Tadeusza Makowskiego,
Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza.
Kategorie prac:
· Kategoria 1: dzieci 7-10 lat.
· Kategoria 2: dzieci 11-13 lat.
· Kategoria 3: młodzież 14-18 lat.
Wymagania techniczne:
· Technika: rysunek, malarstwo, collage.
· Format prac: A3.

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: 29 X 2021 roku.
· 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. :)
· Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach związanych z realizacją
Konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest automatycznie potwierdzeniem tej zgody.
· Przekazane prace na konkurs zostaną wykorzystane w celach związanych z organizacją
i przeprowadzeniem Konkursu.
· 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.
· KONTAKT: tel.: (042) 651 23 13 lub e-mail: kierzkowska-klys.joanna@plastyklodz.pl

