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Anotace k soutěži
AUTORSKÝ ŠPERK NEJEN OZDOBA?!
Anotace: Šperk je bezesporu ambivalentním předmětem, jenž lze chápat jako
nadbytečnost, ale i jako předmět, na kterém záleží. Má hierarchický i individualistický
charakter a je nezbytnou součástí vizuální komunikace naší společnosti (snubní
prsteny, korunovační klenoty, insignie, amulety, papežský prsten, přívěšek
z pazourků, odznaky, posmrtná maska, rodinný šperk, brand atd.). V současnosti
získává šperk i rozměr svébytného uměleckého projevu. Je plnohodnotnou a
autonomní součástí vizuálního umění. Lze jej tedy chápat jako jakoukoli jinou
výtvarnou disciplínu, která překonává své tradiční postupy a formy, především pak
formu estetickou, magickou, symbolickou, společenskou, rodinnou či rituální.
Současný šperk se dostává i do abstraktní roviny, kdy jím můžeme chápat i objekt,
malbu, sochu nebo instalaci v interiéru nebo v exteriéru. Přesáhne tak hranici
lidského těla a získává svůj malý či větší příběh, význam. Lze jej chápat jako umění
v miniaturní podobě, tedy jako malou sochu nebo architekturu v krajině lidského těla,
které si každý den můžeme obléci a dát tak světu najevo svůj názor, vkus či pocit.
Proces, témata práce: Seznámení žáků s problematikou a historií šperku. Diskuse
o druzích šperků a o jejich možných významech. Společné hledání možného
přístupu. Výběr materiálu a jeho experimentální zpracování. Tvorba objektů-šperků.
Záznam textový, fotografický nebo kresebný. Dokumentace procesu práce při
instalaci.
Výsledek: Vytvoření libovolného druhu šperku-objektu libovolnou technikou a
materiálem za dodržení pravidla kreativního autorského přístupu a zpracování
daného tématu.
Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
"Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!"
Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále:
"Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli." (F. Hrubín)

Odkazy:
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0perk
http://www.klimt02.net/
KŘÍŽOVÁ, Alena. Šperk jako znak. In: Národopisné revue č. 4. Strážnice: Národní
ústav lidové kultury, 2007. ISSN 0862-8351. s. 219-223.
Mgr. art. Zuzana Šuleřová
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Ředitelka ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
ve spolupráci
se ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory, Hudební 6

VYHLAŠUJE
1. ročník krajské výtvarné soutěže

„ŠPERK 2014“
specifikace: ŠPERK jako ozdoba těla
ZADÁNÍ: funkční šperk s originálním využitím různorodého materiálu,
FORMA ZPRACOVÁNÍ: solitér nebo sada
KOMU JE SOUTĚŽ URČENA: zúčastnit se mohou žáci základního studia všech
základních uměleckých škol v Moravskoslezském kraji
VĚKOVÉ KATEGORIE: Soutěž proběhne v těchto kategoriích:
Kategorie I. – pro žáky narozené od 2.3.2003 do 1.3.2009
Kategorie II. – pro žáky narozené od 2.3.1999 do 1.3.2003
Kategorie III. –pro žáky narozené od 1.1.1994 do 1.3.1999
ORGANIZAČNÍ POKYNY:
Vyhlášení soutěže: dne 19.11.2013
Uzávěrka soutěže:10.3.2014 ve 12,00 hodin, ZUŠ Bohumín, Žižkova 620.
Jak a kam práce dopravit:
- Soutěžní práce lze přinést osobně na ředitelství v hlavní budově na
Žižkově ulici v Bohumíně, a to během posledních dvou pracovních dnů před
dnem uzávěrky, tj. 6.3. nebo 7.3.2014 v době od 8,00 do 16.00 hodin, dne
10.3.2014 od 8,00 do 12,00 hodin.
- Práce lze také poslat alespoň 3 pracovní dny před uzávěrkou poštou na
adresu: Základní umělecká škola, Žižkova 620, 735 81 Bohumín 1.
- Práce lze rovněž přinést ve dnech 6.3. nebo 7.3.2014 v odpoledních
hodinách, tj. od 13,00 do 16,00 hodin do ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory,
odloučené pracoviště Ostrava-Muglinov, U Jezu 4 .
Způsob dopravy: Pozor! Důležité!! Zabalte prosím soutěžní práce do krabic tak,
aby krabice byly znovu použitelné pro další výstavu!
PODMÍNKY ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽE:
1. řádně vyplněná přihláška (viz příloha) s názvem práce, jménem, příjmením
a datem narození autora, označení kategorie, razítkem školy, která práci
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vysílá, jménem vyučujícího učitele a podpisem ředitele vysílající školy.
Fotodokumentace vítána!
samostatné zpracování
využití různých materiálů – textil, dřevo, kov, recyklovaný materiál, papír, aj.
funkčnost
libovolná technika
přinést práci včas – do uzávěrky soutěže
označení práce visačkou s názvem práce, razítkem školy
nutným předpokladem účasti v soutěži je souhlas zákonného zástupce
dítěte s prezentací na veřejnosti – ručí za něj vysílající škola

ZPŮSOB HODNOCENÍ:
Hodnocení bude anonymní, každému přání bude přiřazeno číslo a práce bude
zařazena do příslušné kategorie. Jmenný seznam účastníků bude veden zvlášť.
SOUTĚŽNÍ POROTA:
předsedkyně poroty:
- Mgr. art. Zuzana Šuleřová, ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory
tajemnice:
- PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D., ZUŠ Bohumín
členové:
- Mgr. Květoslava Herníková, ZUŠ Krnov, předsedkyně krajské umělecké rady
- MgA. Petr Gerych, Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o., Ostrava
- Zábřeh
- Mgr. Eva Pilařová, ZUŠ Ostrava – Mariánské Hory
- Mgr. Lucie Samiec, ZUŠ Bohumín
- Mgr. Zuzana Nevřívová, ZUŠ Nový Jičín
Vyhodnocení soutěže porotou:
- středa, dne 19.3.2014 v 9,00 hodin v hlavní budově ZUŠ Bohumín, Žižkova 620
Vyhlášení výsledků:
- dne 25.3.2014 v 16,30 hodin v rámci Romantického koncertu ZUŠ v budově
školy. Po skončení bude uspořádána malá módní přehlídka soutěžních prací,
poté výstava v ZUŠ Bohumín. Termíny dalších výstav budou upřesněny později.
VÝSTUPY:
nejlepší práce budou odměněny
při vyhlášení výsledků bude v ZUŠ Bohumín uspořádána malá módní
přehlídka se soutěžními exponáty
k soutěži bude uspořádána putovní výstava (Bohumín, Ostravaknihkupectví Artforum a dle zájmu další místa či školy)
fotodokumentace soutěžních prací bude přístupná na webových stránkách
ZUŠ Bohumín - www.zusbohumin.cz

Děkuji všem ředitelům i pedagogům zúčastněných škol za účast na soutěži,
za spolupráci s žáky a za uvolnění pedagogů a jejich spolupráci
při vyhodnocení soutěže!
PaedDr. Miluše Tomášková, Ph.D.,
ředitelka ZUŠ
V Bohumíně dne 19.11.2013
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