Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва
Косівське училище прикладного та декоративного мистецтва
Львівська національна академія мистецтв

запрошують
Вас взяти участь у
ІІІ студентському гончарському пленері

«Г нчАРТпленер у Косові!»

Загальні положення
 ІІІ студентський гончарський пленер (далі Пленер) –
цілеспрямований мистецький захід, що залучає студентську
молодь до творчості, спілкування та співробітництва.
 Пленер проводиться в рамках святкування 130-річчя косівської
мистецько-освітньої школи.
 Організатори Пленеру: Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва Львівської національної академії
мистецтв (далі КІПДМ ЛНАМ), Косівське училище прикладного
та декоративного мистецтва Львівської національної академії
мистецтв.
 Метою Пленеру є збереження, розвиток і популяризація традицій
українського народного гончарства, залучення студентів до
творчої праці та популяризація їхньої творчості.
 Місце проведення Пленеру: Косівський інститут прикладного та
декоративного мистецтва ЛНАМ (вул.Міцкевича, 2, Косів, ІваноФранківська обл., 78600, Україна; тел. / факс +3 (03478) 21260, еmail: kdipdm@gmail.com).
 Час проведення Пленеру: 20 вересня – 27 вересня 2012 року.
 Номінації Пленеру:
„Кераміка і світло”;
„Кращий гончарний виріб”.
 Твори Пленеру будуть експоновані на мистецькій виставці та
опубліковані в ілюстрованому каталозі.

Умови участі
 До участі в Пленері запрошуються студенти мистецьких
навчальних закладів (училища, коледжі, технікуми, інститути,
університети, академії).
 Кожен мистецький заклад може рекомендувати до участі у
Пленері не більше двох студентів.
 Студенти, які бажають узяти участь у Пленері, подають
оргкомітету заявку.
 Заявку для участі за поданою у додатку схемою необхідно
подати до 1 липня 2012 року.
Порядок проведення пленеру.
 Пленер триває 8 днів.
 Протягом Пленеру учасники виконують творчу роботу на тему
„Кераміка і світло” в обов’язковому порядку.
 Одночасно учасники Пленеру можуть прийняти участь у
гончарських конкурсах на кращий гончарний виріб.
 Під час Пленеру учасники працюють у майстернях відділу
художньої кераміки КІПДМ ЛНАМ.
 Підсумки роботи учасників визначає Журі у завершальний день
Пленеру – 27.09.2012 року.
Вимоги до конкурсних творів.
 Твори учасників повинні бути виготовлені повністю або частково
з гончарних форм.
 Висота творів до 30 см.
Визначення переможців Пленеру. Нагороди.
 Усі твори учасників Пленеру оцінює Журі. До його складу
входять провідні українські мистці-керамісти, мистецтвознавці,
представники від учасників.
 Журі присуджує такі нагороди:
Номінація
„Кераміка і світло”
Перше місце
Друге місце
Третє місце
Спеціальні дипломи:
 за декоративність;
 за оригінальність;
 за оригінальну технологію;
 за романтизм;

 за довершеність форми;
 за розвиток традицій.
Номінація
„Кращий гончарний виріб”
 за кращу копію;
 за канонічність;
 за кращу техніку гончарства;
 за довершеність форми;
 за кращу гончарну мальовку.
Заключні положення
 Оргкомітет Пленеру зобов’язується:
 забезпечити учасників проживанням та харчуванням;
 забезпечити учасників сировиною (за винятком декоруючих
покриттів (пігменти, підполивні та надполивні фарби, поливи)) та
обладнанням для творчої роботи;
 провести випалювання творчих робіт учасників (температура
випалювання не більше 1000º С);
 надати учасникам на час Пленеру можливість безкоштовно
користуватися бібліотекою КІПДМ ЛНАМ;
 організувати безкоштовний перегляд колекцій народного
мистецтва Гуцульщини в навчально-методичному кабінеті КІПДМ
ЛНАМ, Косівського музею народного мистецтва Гуцульщини;
 організувати зустрічі з відомими керамістами Косова;
 організувати цікаві екскурсії мальовничими куточками
Косова.
 організувати підсумкову мистецьку виставку Пленеру.
 Твори всіх учасників Пленеру залишаються для постійного
зберігання в КІПДМ ЛНАМ.
 Оргкомітет Пленеру бере на себе зобов’язання щодо утримання
виключно учасників Пленеру і не відповідає за влаштування
членів їхніх родин, друзів та знайомих.
За додатковими довідками звертатися до:
 завідувача кафедри Прикладного та декоративного мистецтва
КІПДМ ЛНАМ Дутки Вікторії Валеріївни за тел. 0674958156
 завідувача
відділу
Художньої
кераміки
КІПДМ
ЛНАМ
Кушнір Олександри Володимирівни за тел. 0671489449.

Зразок заявки
на участь у ІІІ студентському гончарському пленері
Прізвище, ім’я, по-батькові:______________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік):______________________________________
Місце
народження:____________________________________________________________
Стать:_________________________________________________________________
Місце навчання, назва навчального закладу, відділу, курс:_____________________
______________________________________________________________________
Домашня адреса, телефон:________________________________________________
Особистий підпис_______________________________________________________
Дата__________________________________________________________________
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