STREET ART
Datum konání:

24. 6. – 25. 6. 2019

Pořadatelský subjekt:

Liberecký kraj

Místo soutěže:

tvorba: Střední odborná škola Liberec, Jablonecká 999/51, Liberec
finále: náměstí Dr. Edvarda Beneše, Liberec

Disciplíny:

freestyle grafitti (volná tvorba na zadané téma)

Organizační zajištění:

Leoš Křeček
tel. 776 353 574
e-mail: leos.krecek@gmail.com

Ředitel soutěže:

Leoš Křeček

Kategorie:

Smíšená kategorie dívek a chlapců v rozmezí 14 – 17 let

Počet účastníků:

1 soutěžící za krajské družstvo

Podmínka účasti:

Účastnit se mohou pouze soutěžící nominovaní příslušným krajem
dle místa trvalého bydliště.

Časový program:

Po 24. 6. 2019, 10.00 – předání zázemí, instruktáž
Po 24. 6. 2019, 11.00 – 18.00 - tvorba
Út 25. 6. 2019, 9.00 – 11.00 - tvorba
Út 25. 6. 2019, 13.00 – 16.00 - finalizace na nám. Dr. E. Beneše

Časový limit:

Účastníci mají na vytvoření díla – piece – čas vymezený časovým
programem, 9 hodin samotné tvorby a 3 hodiny na finalizaci na
nám. Dr. E. Beneše. Doporučujeme rozvrhnout tvorbu tak, aby
finální úpravy díla byly prováděny při finále a návštěvníci mohli
přihlížet samotné tvorbě.

STREET ART
Téma:

„Sport“
Vytvořený piece má znázorňovat sport v jakékoli jeho podobě.

Technika:

Sprejování na desku o rozměrech š x v: 2,5 x 2 metry, která bude
opatřena podkladovým nátěrem.

Technické zajištění:

Pořadatel zajistí spreje, capy, ochranné pomůcky (zejména masky,
rukavice), desky pro tvorbu díla a další potřeby. Pořadatel
nezajišťuje (ochranné) oblečení účastníků.

Hodnocení:

Hodnocení provede sedmičlenná odborná porota. Hlavními
hodnotícími kritérii jsou technické provedení, výtvarné uchopení
tématu a originalita.

Nominační kritéria:

Pořadatel doporučuje uskutečnit nominaci soutěžících na základě
soutěže o návrh díla na základě skicy. Jiné způsoby nominace
nejsou vyloučeny a jsou ponechány na invenci jednotlivých krajů.

Doplňující informace:

Záměrem pořadatele je vytvoření souboru 14 pieců se sportovním
tématem. Vedle tvorby samotné a prezentace vytvořených děl má
za cíl zprostředkovat i samotnou tvorbu díla při finále široké
veřejnosti. Finále bude doprovázeno prezentací freestyle a urban
sportů a kultury.
Dílo se stává po skončení soutěže majetkem pořadatele. Záměrem
pořadatele je trvalé umístění díla ve veřejném prostoru, zejména na
sportovištích.

