Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені
Михайла Бойчука

КОНКУРС З ЖИВОПИСУ
01103, Київ, вул. М.Бойчука (Кіквідзе), 32.

е-maіІ: 0977797791@ukr.net

Положення про конкурс
1. Загальні положення
Відкритий Всеукраїнський конкурс з живопису заснований Київським
державним інститутом декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені
Михайла Бойчука 2017р.
Мета конкурсу:
- збереження та популяризація національної української школи та
високої художньої майстерності;
- проведення професійної орієнтації серед учнів шкіл з художнього
напрямку;
- підтримка творчої молоді;
- сприяння творчої реалізації молодих талановитих митців України.
Завдання конкурсу: Зображення тематичного натюрморту на аркуші
паперу формату А2 (420Х594 мм). Матеріал – за вибором (гуаш, акварель,
олія).
Термін виконання робіт – 4 академічних години.
2. Порядок проведення конкурсу
2.1 Конкурс проводиться на базі Київської державної академії декоративноприкладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука
22 квітня
2019 року о 14.00.
2.2. До участі в організації та проведенні Конкурсу залучаються
представники Національної спілки художників України.
2.3. Склад оргкомітету та журі Конкурсу затверджується організатором
конкурсу. До оргкомітету та журі включаються заслужені діячі мистецтва,
заслужені художники, педагогічні, науково-педагогічні працівники закладів
мистецького спрямування.

2.4. До участі в Конкурсі запрошуються студенти коледжів та
професійних училищ, учні ДХШ, творчих студій, будинків творчості,
учні загальноосвітніх навчальних закладів та бажаючі молоді митці.
2.5. Заявки на участь у Конкурсі надсилаються до 15 квітня 2019
року, на адресу: е-maіІ:
Clamur@ukr.net
2.6. Учасники конкурсу забезпечуються: планшетами, мольбертоми,
стільцями.
2.7. Учасники із собою повинні мати: папір А2 формату, графітні олівці,
фарби, пензлі, гумку, скотч або кнопки.
3. Нагородження (грамоти, дипломи, цінні призи)
3.1. За кращі роботи оргкомітетом Конкурсу визначаються місця переможців:
1, 2, та 3 місце, які нагороджуються, дипломами та цінними подарунками.
3.2. Всі учасники конкурсу отримують грамоти за участь.
Телефони для довідок: координатор Лаць Ярослава (тел.
0634054873), 285 38 21 (тел.. 0977797791) – декан факультету ДПМ
Руденченко Алла Андріївна, завідувач кафедри рисунку, Шпак Василь
Олексійович (тел.: 0508737589), е-maіІ: Clamur@ukr.net
ЗАЯВКА УЧАСНИКА
(повинна поступити до оргкомітету не пізніше 15 квітня 2019р.)
Прізвище, ім 'я, по-батькові
Вік
Чи маєте художню освіту?
Місце навчання( роботи)
Участь у конкурсах та виставках
Адреса для листування, контактний телефон

