Profesoriaus JANO SWIDERSKIO
13-ojo tarptautinio meno konkurso
„Ypatingas kraštovaizdis”
Taisyklės
Konkurso globėjas Bedzino miesto meras
Orgaznizuojama menininko atminimo dienos proga, kuris įvyks
birželio 2 dieną.

Profesorius Janas Swiderskis gimė 1913 metais Grodziecio mieste netoli Bedzino. Jis mirė
kovą 2004 metais Krokuvoje. Jis pradėjo studijas 1930 metais ir buvo mokytas W.
Jarockio, Fr. Pautschio ir S. Kamockio. Be tapybos jis taip pat domėjosi ir vitrazų ir
peišimo menu. Nuo 1947 metų jis dirbo akademijos mokytoju, pradžioje kaip profesoriaus
padejėjas, vėliau kaip profesorius dailės akademijoje Krokuvoje. Jis taip pat buvo
prorektorius o vėliau daugelį metų dirbo tapybos ir grafikos fakulteto katedros vadovu. Jiss
mokė daug menininkų, be kita ko, labia garsų dailininką ir scenografą Jozefą Szanja,
dailininką Stanislawa Bartuch, grafikos meninikus Danielį Mroz, Romaną Banaszewski ir
Maria Stangret-Kantorowa ir daugelį kitų, kurie šiuo metu dirba Krokuvos menu
akdemijoje.
Jis dalyvavo 170 parodose: nacionalinėse, vietos, tarptatinėse taip pat surengė 20
individualių parodų. Swiderskis buvo apdovanotas daugybe apdovanojimų. Nuo 1997
metų jis dalyvavo visa Lenkijos tapyba po atviru dangumi renginyje, kurio tema buvo
“Bedzino peizažai” ir kurį organizavo Bedzino kultūros centras. 2000 metais jam buvo
suteiktas „Bedzino garbės piliečio“ titulas. Jo darbus galima rasti 23-uose Lenkijos
muziejuose, nacionalinėse kolekcijose ir daugelyje privačių kolekcijų Lenkikoje ir
užsienyje. Buvo pasakyta, kad Jis buvo vienas įdomiausių Lenkijos dailininkų.
Oganizatoriai:
Bedzino Kultūros centras
Bedzino Miesto savivaldybė
Zaglebie kultūros skatinimo asociacija

Kiti organizatoriai:
Bedzino miesto viešoji biblioteka
Renginio globėjas:
Bedzino miesto meras.

Konkurso tikslas:
1. Supažindinti su profesoriaus Jano Swiderskio kūrybine veikla.
2. Pristatyti vyresnės kartos meninių bendruomenių veiklą.
3. Siekti tobulumo naudojant tapybos technikas.
4. Siekiame perteikti kraštovaižio unikalų grožį.

Konkurso taisyklės:
1. Konkursas

skirtas

vaikams,

jaunimui,

aukštųjų

mokyklų

studentams

bei

suaugusiems iš visų kurybinių bendruomenių.
2. Dydžiai:
Vaikams nuo 7 – 12 metų - dydis 70 cm x 50 cm,
Jaunimui nuo 13 – 18 metų – minimalus dydis 70 cm x 50 cm, Maksimalus dydis 100 cm
x 70 cm,
suaugusiems – laisvas dydis.
3. Tapybos techinika: laisvas stilius.
4. Kiekvienas dalyvis gali išsiųsti maksimaliai 2 darbus (prašome darbų nesukti ir
neperlekti).
5. Vertinimo komisija isrinks nugalėtoją iš kievienos grupės.
6. Darbų aprašymas: įskaitomai dižiosiomis raidėmis užrašyti: vardą, pavardę,
adresą, telefono numerį su šalies ir regiono kodu globėjų vardą ir pavardę(taikoma
mokykloms ir kultūros centrams).
7. Darbai turi būti pristatyti iki balandžio 30 dienos 2017( darbai, kurie bus gaunami
veliau nebus vertinami) Adresu:
OSRODEK KULTURY W BEDZINIE
DZIAL ANIMACJI KULTURY
UL. MALACHOWSKIEGO 43
42-500 BEDZIN, POLAND
with a footnote „PEJZAZE OSOBLIWE”

8. Mokesčio nėra.
Papildomos pastabos:
Apdovanojimų ceremonija ir parodos vyks birželio 2, 17 h. Kultūros centre Bedzine.
Parodą galima aplankyti nuo birželio 2 dienos iki liepos 31 dienos. Organizatoriai tampa
apdovanotų darbų savininkais, kiti darbai po parodos pabaigos, bet ne vėliau kaip iki
rugpjūčio 13,2017 metų. Dėl darbų gražinimo turima išanksto susitarti su organizatoriais.
Organizatoriai po nustatyto termino darbų negražins, nebent tai buvo susitarta iš anksto.
Organizatoriai nefinansuoja siuntimo išlaidų.
.

