Konkurs Plastyczny
„Widziane oczami biedronki”
Dla dzieci w wieku 6-13 lat.
Bogactwo świata roślin i zwierząt (flory i fauny) pod względem kształtów, kolorów, wielkości
form zawsze wzbudzały ciekawość, pobudzały wyobraźnię, inspirowały artystów. Jednym z
nich jest francuski malarz zaliczany do nurtu prymitywistów, obecnie uznawany za jednego z
najwybitniejszych malarzy XX wielki Henri Rousseau, zwany Celnikiem (1844-1919).
Rousseau karierę malarską rozpoczął w wieku 41 lat, wcześniej był urzędnikiem. Z jego
twórczości najbardziej znane są sceny z dżungli. Tworzył je na podstawie obserwacji ogrodów
botanicznych i zoologicznych oraz wyobraźni i intuicji. Obrazy tego artysty przywodzą na
myśl dziecięcy sposób postrzegania świata, a twórczość uznawana jest za jeden z kamieni
milowych współczesnej sztuki.

Cele konkursu:

1. Przybliżenie dzieciom sylwetki H. Rousseau, zwanego Celnikiem, i jego twórczości.
Zapoznanie dzieci z biografią H. Rousseau jako człowieka podążającego za swoimi
marzeniami i z pasją do malowania. Bo to pasja w każdym z nas wyzwala energię i
motywuje do stałego poszerzania wiedzy i umiejętności, do ciągłego doskonalenia i
rozwoju oraz daje siłę, by nie zniechęcać się trudnościami. Czyni nas szczęśliwszymi.
2. Swobodna interpretacja tematu inspirowana obserwacją natury, wyobraźnią,
malarstwem H. Rousseau – z perspektywy (punktu widzenia) biedronki.
3. Uwrażliwienie dzieci na piękno, bogactwo i różnorodność świata przyrody.
4. Zdobywanie coraz większych umiejętności w zakresie warsztatu plastycznego,
poszerzanie wiedzy plastycznej z elementami historii sztuki.
5. Przygotowywanie dzieci do świadomego odbioru sztuki.
6. Integrowanie środowisk szkolnych poprzez udział w konkursie i wystawie
pokonkursowej (wernisażu).

Technika:
1. podobrazie: kartka z bloku technicznego, format A3
2. techniki malarskie: pastele (tłuste, suche), farby wodne, tusze kolorowe,
kredki

Opis pracy:
Na odwrocie każdej pracy należy zamieścić następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora oraz wiek
2. imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna pracy (telefon)
3. adres i telefon szkoły
4. e-mail szkoły

Harmonogram:

Prace należy oddać do p. Izabeli Włodek do dnia 13 kwietnia 2018 ze wszystkimi
wypisanymi informacjami na odwrocie.

