
 

’17
 

 

XI 
MIĘDZYNARODOWE BIENNALE WSPÓŁCZESNEJ 
TKANINY ARTYSTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY 

SILEZIANY 2017 
 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Bytom

 
1. Organizatorem konkursu jest „WSZA” – Wolne Stowarzyszenie Zielonych Artystów 

i Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Bytomiu. 

2. Konkurs odbywa się co 2 lata. 

3. Temat: Mistrzowski portret. 

Inspiracją do prac portretowych lub autoportretowych mają być dzieła i style uznanych 
artystów. 
Trzeba wybrać obraz lub artystę i wykonać portret albo autoportret inspirowanywybraną  
stylistyką. To może być ulubiony malarz albo obraz, a może obraz, który was ostatnio 
zachwycił albo wręcz odwrotnie nie podoba wam się, ale widzieliście go w galerii bądź 
muzeum. Może to być kopia portretu dla dzieci młodszych - do końca szkoły 
podstawowej albo portret inspirowany stylem malarskim albo stylem wybranego artysty. 
Przy projektowaniu należy zwrócić szczególną uwagę na współczesny charakter prac, 
które mają odzwierciedlać twórcze poszukiwania najmłodszych artystów, 
wykorzystywać stare rękodzielnicze techniki w nowatorski sposób. 

4. Techniki sztuki włókna np.: batik, malarstwo na jedwabiu, tkactwo, makrama, 
aplikacja, haft, papier czerpany, itp. Techniki mogą być dowolnie łączone. 

5. Format prac płaskich max 100x70 cm 

6. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w wieku od 5 – 25 lat.Prace będą 
oceniane w kategoriach wiekowych. 



7. Prace zbiorowe mogą brać udział w wystawie, po dopuszczeniu przez jury, ale nie 
będą oceniane. 

8. Praca powinna być zaopatrzona w metryczkę identyfikacyjną (starannie przymocowaną 
do pracy), zawierającą: 

 imię i nazwisko autora 

 wiek 

 adres, e-maili telefon szkoły lub placówki 

 e-mail kontaktowy 

 telefon kontaktowy 

 imię i nazwisko opiekuna, pod którego kierunkiem została wykonana praca. 

 Imię i nazwisko artysty oraz tytuł obrazu, który był inspiracją do powstania pracy 
 

9. Prace należy nadsyłać do dnia 25.09.2017 roku /liczy się data stempla/ na adres: 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 
ul. Powstańców Warszawskich 12 
41-902 Bytom, Polska 
z dopiskiem: „SILEZIANY’2017” 

10. Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac do ekspozycji oraz przyzna 
nagrody I, II, III stopnia w każdej kategorii. 

11. Wystawa prac nagrodzonych i rozdanie nagród odbędzie się w Bytomiu. Planowany 
termin wystawy 1-30.11.2017 roku. O dokładnym terminie laureaci i ich opiekunowie 
zostaną poinformowani. 

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego publikowania nadesłanych prac 

13. Prace , które nie zakwalifikują się do wystaw i prace biorące udział w wystawach można 
będzie odebrać w grudniu 2017 osobiście lub pocztą po uprzednim zgłoszeniu 
u organizatora na koszt uczestnika. Prace nie odebrane w tym terminie stają się 
własnością organizatora. 

14. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów dla celów 
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. 
o ochronie danych osobowych. /Dz.U.Nr.101 z 2002r., poz.926 z póź. zm./ 

15. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu: 
Aleksandra Herisz         e-mail: aherisz@mdk.bytom.pl 
tel.: 32 2812508          fax.: 32 2825580       
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