
KONKURS MALARSKI „ŚLĄSKIE STRASZKI – BOHATEROWIE LEGEND BAJEK I PRZYWIAREK” KATOWICE 2017 Edycja VIII 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Śląskie straszki – bohaterowie 

legend, bajek i przywiarek”. Konkurs odbywa się pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz pod 

patronatem Związku Polskich Artystów Plastyków. W tym roku konkurs malarski został poprzedzony konkursem 

prozatorskim, w ramach którego zostało nagrodzonych 11 krótkich tekstów (opowiadań, bajek, baśni) opierających 

się na tradycjach kultury śląskiej. Uczestnicy tegorocznej edycji konkursu malarskiego proszeni są o stworzenie 

kompletu co najmniej 3 ilustracji obrazujących wybrany tekst. Teksty dostępne są na stronie internetowej MDK 

„Południe” (http://www.mdkpoludnie.com/?p=20331) 

Konkurs ma przyczynić się do wzbogacenia folkloru śląskiego poprzez uczynienie straszków śląskich bohaterami 

ciekawych form literackich zilustrowanych przez młodych artystów. Postacie śląskich straszków są bogactwem 

kulturowym wartym zachowania, dlatego na podstawie obu konkursów zostanie wydana książka „Straszki śląskie – 

opowiadania nie tylko dla dzieci”. 

Kurator konkursu: Karolina Pawlak, kierownik MDK „Południe” w Katowicach, filia nr 1  

w Piotrowicach 

Nadzór organizacyjny: Daria Pilszczyk, instruktor MDK „Południe” w Katowicach, Filia Nr 1  
w Piotrowicach 
 
Jury będzie się składać z artystów malarzy, artystów tworzących w ramach tematyki powiązanej z kulturą Śląska, 

regionalistów. 

Warunki konkursu:  
Technika: malarstwo akrylowe, olejne, plakatowe; akwarela 
     pastele suche lub olejne, kredki i kredki akwarelowe, techniki mieszane 
 
Ilość i format ilustracji: komplet co najmniej 3 ilustracji o formacie 29,7x29,7 (kwadrat wycięty z A3)  lub 21x21 cm 
(kwadrat wycięty z A4). Prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę. 
 
Termin nadsyłania prac: od 15 lutego 2017 do 31 kwietnia 2017 roku 
 
Prace nadesłane pocztą: 
Nadesłane prace należy opatrzyć metryczką wypełnioną czytelnym, drukowanym pismem. Każda z kompletu 3 prac 

powinna mieć przyklejoną z tyłu metryczkę. Prace bez wypełnionych metryczek, lub z metryczkami wypełnionymi 

niekompletnie, nie będą brane pod uwagę podczas oceny jury. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w maju 2017 roku. Przyznanych zostanie 11 nagród głównych oraz 

wyróżnienia. Prace zwycięskie zostaną opublikowane w książce „Straszki śląskie – opowiadania nie tylko dla dzieci” 

wydanej przez MDK „Południe” w Katowicach towarzysząc tekstom laureatów konkursu prozatorskiego. Autorzy 

nagrodzonych i wyróżnionych ilustracji otrzymają po 1 egzemplarzu książki oraz nagrody rzeczowe w czasie imprezy 

podsumowującej, która będzie miała miejsce 20 czerwca 2017 o g. 11.00., oraz inne nagrody rzeczowe. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac. Wysłanie prac na konkurs 

jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatne ich opublikowanie przez MDK „Południe” w książce „Straszki śląskie – 

opowiadania nie tylko dla dzieci” 2017 oraz ewentualnych kolejnych edycjach. 

Adres nadsyłania/składania prac: Miejski Dom Kultury „POŁUDNIE” ul. Jankego 136, 40-617 Katowice 

Kontakt: Miejski Dom Kultury „POŁUDNIE” ul. Jankego 136, 40-617 Katowice, tel: 32 205 92 81, 
e-mail: piotrowice@mdkpoludnie.com, www.mdkpoludnie.com 
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WZÓR METRYCZEK: 

Imię i nazwisko: 

Wiek: Klasa: Szkoła: 

Nauczyciel / opiekun:   

Tytuł ilustrowanego opowiadania: 

Krótki opis sceny przedstawionej na ilustracji: 
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