ÉBREDJ – FESTŐ PÁLYÁZAT
CIMKÉK:, Gyerek, Kreatív, Verseny

Pályázat kezdete:

2022-01-06 08:00

Pályázat vége:

2022-01-28 10:00

Helyszín:

Szent-Györgyi Albert Agóra

Kovács Anikó festőművész, festő pályázatot hirdet alsó tagozatos diákok számára. A
gyermekek kiállított alkotásai és Kovács Anikó egyéni kiállítása látható február 5 – március 12
között.
Sok szeretettel várom a gyerekeket egy élmény foglalkozásra a kiállítás megnyitó után.
Ismerkedés technikákkal! Alkossunk egyedit!

Témája: A medve maga, a medve ébredése, illetve az álma.
Vajon miről álmodik a medve, mikor téli álmot alszik? Hogyan képzeled el az ébredését?
Az ábrázolásnál a medve kapja a főszerepet!

Festési technikák:

Zsűrizésnél szem előtt tarjuk a különböző technikák által létrejövő felületek gazdagságát!
A célom, hogy az alkotások egyediek legyenek, így a technikák is, amiket bemutatok erre a
gondolatra épülnek!
Ihletet meríthetsz, akár egy versből – Weöres Sándor: Jön a tavasz, megy a tél, vagy regényből Mikor a medve kijön a barlangjából (Idézet Jókai Mór Az új földesúr című művéből).
Formai követelmények: Egyéni alkotóknak- A/4-es, vagy A/3 -as méretű, különböző festészeti
szabadkézi technikával készült alkotásokkal lehet pályázni (utalok a linkekre). Várjuk
osztályközösségek A/ 3-as, vagy A/2-es méretű közös alkotásait is! A rajz felőli oldalon kérnénk
feltüntetni az alkotó nevét, életkorát. A munka hátoldalán a szülő/ pedagógus nevét, e-mail
címét, telefonszámát.
Az alkotásokat 2022. január 28. 10 óráig (naponta 8.00- 19.00-ig) lehet leadni az Agórában.

Díjazás: Kovács Anikó és az Agóra által felkért zsűritagok értékelik a műveket és több
korosztályban választják ki a nyertes alkotásokat.
Eredményhirdetés: 2022. február 5-én szombaton 10:00 órakkor – a kiállítás megnyitó napján
- az Agóra facebook oldalára és honlapjára felkerülnek a díjazott alkotások.
A versenyen való részvétel feltétele, hogy a szülő/pedagógus vagy a pályázó az alkotások
elküldésével hozzájárul, hogy az Agóra a személyes adatait kezelje és a gyermek festményét a
gyermek nevével együtt kiállíthassa, szerzői jog érvényesítése nélkül szabadon felhasználja.

Sok szeretettel várom az alkotni vágyó gyerekeket a kiállítás ideje alatt a feltüntetett napokon!
Külön foglalkozások időpontjai: 1. Február 19-én szombaton 10:00 órától / Élményműhely I.
2. Február 26-án szombaton 10:00 órától / Élményműhely I.

Bejelentkezés a külön foglalkozásokra: Kovács Anikó +36(20)253 7644
weboldal: www.kovacsaniko.hu

