ПЪРВИ КОНКУРС НА ГИМНАЗИЯТА ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
„НИКОЛАЕ ТОНИЦА”, БУКУРЕЩ, РУМЪНИЯ,
С НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
ЯНУАРИ 2020 - МАЙ 2020
Популяризирайки този конкурс за визуално изкуство, ние искаме да
дадем шанс на младото поколение в Румъния и партньорските страни да се
доближи до националните ценности и да открие нови начини за визуално
изразяване, които трябва да представляват културната интеграция в Европа.
ТЕМА - ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ
Раздели: живопис, графика, рисунка
Възрастови групи: ученици от 9-ти и 10-ти клас
ученици от 11-ти и 12-ти клас
Публикуване на резултатите от конкурса - април 2020 г.
Организация на изложението и изложба - май 2020 г.
Конкурсът е адресиран до професионалните художествени гимназии и
има за цел да осигури всички условия за откриване на изявени таланти, както
и да създаде истинска ценностна система, предназначена за популяризиране
на младите художници. Този проект е културна проява, която е адресирана до
ученици от 9 до 12 клас в разделите живопис, графика и рисунка.
Изисквания за участие:
1. Участието е отворено за всеки ученик от художествена гимназия
2. За категория живопис - препоръчителни техники: масло, акрил,
темпера - размер A2, A3
3. За категория графика - препоръчителни техники: суха игла, гравюра,
акватинта, смесени техники - размер A2, A3

4. За категория рисунка - препоръчителни техники: молив, въглен размер A2, A3
5. Учениците участват само с една работа, допуска се и формат 46/55 см.
6. Всички творби трябва да бъдат придружени от формуляр с личните
данни (име, адрес, телефон), прикрепен към гърба на тяхната работа.
7. Художествените гимназии от Румъния, поканени да участват, ще
изпращат по десет произведения на изкуството от училище.
Класиране
Жури от преподаватели от Университета за изкуства Букурещ, изявени
румънски художници и преподаватели по изобразително изкуство в
гимназията „Николае Тоница” ще класират творбите. Ще бъдат връчени
сертификати и награди, като се вземат предвид различните раздели и
възрастови групи: 1-ва награда, 2-ра награда, 3-та награда, почетна награда и
голямата награда. Ще бъде издаден каталог, показващ не само спечелените
произведения, но и творбите на избраните участници. Победителите ще
бъдат публикувани на страницата на училището.
Произведенията ще останат собственост на училището в Букурещ.
Сертификатите и наградите ще бъдат изпратени след приключване на
изложбата.
Вътрешна комисия: 05.03 (четвъртък) от 12.20 ч. в галерията.
Формуляри за участие можете да получите в галерията.

