До уваги

Учасників II етапу Міжнародного конкурсу дитячої творчості
«Золотий мольберт єднає дітей України та світу»
(скорочена назва конкурс «Золотий мольберт»)
В даний час ми разом з Вами зіткнулися з безпрецедентними викликами, спричиненими
ситуацією з Covid-19, які дуже ускладнили організацію нашої діяльності на пленерах в очному режимі,
на майстер-класах тощо.
Але ми впевнені, що разом з Вами зможемо справитись з завданнями Конкурсу у віртуальному
режимі, а вже у наступному – 2021 році, переможці всенародного голосування, які успішно виконали
завдання II етапу у віртуальному режимі, обов’язково будуть запрошені на пленери, заплановані у
мальовничих куточках міста Львова, Крехова та на Шацьких озерах.
З метою сприяння міжнародній мобільності та представлення й популяризацію Ваших творчих
досягнень програма діяльності II етапу конкурсу «Золотий мольберт», майстер-класів, пересувних та
персональних виставок, буде проходити цього року у віртуальному режимі.

II етап Конкурсу відбудеться
з 01.06–01.09.2020 р.
Умови II етапу Конкурсу.
Учасник в домашніх умовах повинен:

I.
1.1. Виконати пленерну композицію «Світ за моїм вікном». Формат А-3 або А-2.
Роботу можна виконувати на балконі, у дворі, при відкритому вікні, на природі. При створенні композиції
учасник може використовувати реальні події та зображення, які він бачить за вікном, але, може вибрати інший
– філософський підхід до створення роботи, в якій можна побачити відчуття сучасної дійсності.

1.2. Створити одну або декілька оригінальних композицій на різні теми, форматом А-3 або А-2.
наприклад:
 Мої мрії
 Враження від нових прочитаних книг;
 Мотиви рідної землі;
 Моя родина
 або тема на вибір учасника
Всього потрібно надіслати на розгляд Журі не менше 2 композицій (1 пленерну та 1 оригінальну)
Творчі роботи повинні бути підписані зі зворотної сторони: Прізвище, ім’я учасника, вік, країна, місто,
електронна адреса та контактний телефон.

Оригінали творчих робіт необхідно надіслати до 01.08.2020 р. на адресу Оргкомітету:
Олександру Вачкову (+380934943693); нова пошта №1 с. Сокільники, Пустомитівський р-н, Львівська обл.

II.
2.1. Зняти на фото два фрагменти творчого процесу під час створення учасником пленерної
композиції (на фото повинно бути обов’язково видно обличчя учасника, як він працює за мольбертом).
2.2. Написати власне резюме (українською або англійською): щось цікаве про себе, свої мрії та
наміри, захоплення та почуття (не більше 1200 знаків) для матеріалів портфоліо, які у майбутньому
можуть бути використані для створення Вашої персональної галереї в інтернеті.
Фото фрагментів роботи за мольбертом, а також власне резюме необхідно надіслати до 01.08.2020 р.
Оргкомітету на електронну пошту: mihajluk@gmail.com

2.3. За надісланими Вами матеріалами, будуть створені портфоліо кожного учасника, які стануть базою
для всенародного голосування.
2.4. Після всенародного голосування Журі підведе підсумки та визначить переможців.
Усі учасники II етапу Конкурсу отримають:
 Електронні каталоги
 Електронні дипломи
 Електронні майстер-класи
Переможці II етапу Конкурсу стануть учасниками фіналу і для них ми відкриємо персональні дитячі
галереї на сайті Львівської муніципальної дитячої галереї artclass.lviv.ua.
Програма та час проведення фіналу Конкурсу «Золотий мольберт» 2021 року буде оголошена у грудні
2020 року. В програмі можливі доповнення. Слідкуйте за новинами на сайті artclass.lviv.ua
Бажаємо натхнення та успішної творчості!
Консультації та запитання будуть проводитись в онлайн режимі.
Михайлюк Ольга Дмитрівна: mihajluk@gmail.com (+380678439767 з 18.00 до 23.00 год.)

