XV МЕЖДУНАРОДНА ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ НА
ТЕМА „ХРАНА” С МОТО „НЕКА ДА ЯДЕМ!”
ГРАД ХИВИНКАА, ФИНЛАНДИЯ

ТЕМА: ХРАНА
Каква храна ядеш в твоето родно място? Какви навици и ритуали са включени в
храненето? Къде и как храната бива произведена и приготвена? Как изглежда храната,
как мирише и какъв вкус има? Как ще представиш характеристиките и традициите на
културата на хранене в твоята собствена среда – семейство, училище или твоя роден
град.
ПОКАНА
Ние каним деца и младежи от целия свят да вземат участие в XV Международна
изложба на рисунки за деца и младежи. Темата може да се тълкува свободно по
различни начини в зависимост от културната среда на участниците, за да се появят
индивидуални идеи.
Поканата е от организатора на изложбата – „Арт център за деца и младежи” в гр.
Хивинкаа, Финландия.
„Арт център за деца и младежи” е институция подкрепяна от Министерството на
образованието и културата на Финландия и градската управа на Хавинкаа. Арт
центърът насърчава обучението по изкуства на местно ниво и в световен мащаб, като
работи в сътрудничество с експерти в областта на изкуството, културата и работата с
младежта. Той организира изложби, събира произведения на изкуството на деца и
младежи чрез международни художествени изложби, възпитава и насърчава хората да
придобият опит в света на изкуството.
ИЗЛОЖБА
XV Международна изложба ще се проведе във „Вила Арту” – културен център за деца
и младежи в Хивинкаа от 29.10. до 14.12.2014 г. и в Международния културен център
Caisa в Хелзинки в началото на 2015 година. Представените творби ще бъдат оценявани
от комисия, която се състои от признати художници и педагози по изобразително
изкуство. Творбите за изложбата ще бъдат селектирани в следните възрастови

категории: под 7 години, 7-9 години, 10-12 години, 13-15 години,16-18 години. Във
всяка категория ще бъдат връчени награди - медали и дипломи.
ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
ИЗПРАТЕНИТЕ ТВОРБИ НЯМА ДА БЪДАТ ВРЪЩАНИ
Всички творби ще бъдат прибавени към международния архив на „Арт център за деца и
младежи”. „Арт център за деца и младежи” си запазва всички авторски права върху
представените творби. Произведенията ще бъдат използвани за научни и образователни
цели, както и за изложби във Финландия и в други страни. Творбите могат също да
бъдат използвани за уеб страниците на „Арт център за деца и младежи”.
ИНСТРУКЦИИ
Произведения на хартиен носител:
•

творбите не трябва да са рамкирани;

•

техники: рисунки, живопис, графика, фотографии, комикси и т. н.;

•

максималният размер е 42 х 60 cm;

•

една работа на човек, училища и групи могат да предложат максимум 10 работи;

•

копие от формуляра за участие трябва да бъде поставен на гърба на всяка работа
и попълнен с изискваните данни. Формуляра за участие с възможност за
принтиране може да се намери на страницата на организатора: www.artcentre.fi.

•

творбите трябва да бъдат изпратени по пощата и да бъдат получени не по-късно
от 31 май 2014 г. до:

Art Centre for Children and Young People,
Kankurinkatu 4-6,
FI-05800 Hyvinkää,
Finland

Дигитални творби:
•

инструкциите и формуляра за участие за дигиталните творби могат да бъдат
намерени на: www.artcentre.fi.

