
 Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi 
XIII Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży Mały Makuś 2020   

 

AUTOPORTRET 

 
(zmiana terminu nadsyłania prac konkursowych) 

 
 
Szanowni Państwo 

Tematyka tegorocznej edycji to autoportret. 
Zadanie polega na wykonaniu realistycznego przedstawienia własnej twarzy  
oraz pokazanie portretu wewnętrznego - emocji, nastroju, usposobienia. 
Pamiętajmy, że tło to bardzo ważny element całej pracy. Jest to przestrzeń  
do zaaranżowania tak, jak robili i robią to współcześnie niektórzy mistrzowie. Umieszczali 
portrety w tle pejzażu, we wnętrzach pomieszczeń, w otoczeniu fauny bądź flory,  
a czasem tylko na tle jakiegoś zjawiska światłocieniowego. 

 
 
Można sportretować siebie en face, z profilu, bądź półprofilu. Twarz powinna zajmować  
znaczną część pracy, nie mniej niż 1/4 całości. 
Wymagany format to A3. Technika - malarska lub rysunkowa. 
Zapraszamy serdecznie do udziału oraz życzymy powodzenia w realizacji. 
   
                                                                                                komisarz konkursu  
                                                                                   Joanna Kierzkowska – Kłys 

 



 

 

Regulamin XIII edycji 
 

Miejsce realizacji i charakter Konkursu:  

 Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  

 Konkurs jest konkursem zamkniętym, przeznaczonym dla dzieci i młodzieży, od 6 
do 18 roku życia.  

Ogłoszenie konkursu:  

 Ogłoszenie konkursu odbywa się poprzez zamieszczenie informacji o konkursie  
wraz z niniejszym regulaminem na stronie organizatora: www.plastyklodz.pl  
oraz przez przesłanie go do szkół lub innych placówek edukacyjnych i 
opiekuńczych.  

Cel konkursu i założenia ideowe:  

 Konkurs ma na celu poszerzanie u dzieci i młodzieży zainteresowań związanych 
z kształceniem warsztatu artystycznego opartego o obserwacje natury, rozwijanie 
umiejętności twórczych i promowanie polskiej sztuki XX w - na przykładach 
twórczości Tadeusza Makowskiego, Olgi Boznańskiej i Józefa Pankiewicza.  

Kategorie prac:  

 Kategoria 1: dzieci 7-10 lat  

 Kategoria 2: dzieci 11-14 lat  

 Kategoria 3: młodzież 15-18  
Wymagania techniczne:  

 Technika : rysunek, malarstwo 

 Format prac – A3 
Uczestnictwo w konkursie:  

 Prosimy o przesyłanie prac (maksymalnie 3 prace z jednej placówki) na adres 
placówki: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w 
Łodzi, ul. Gandhiego 14, 91–012 Łódź 

 Na dzień zamknięcia konkursu ustanawia się 15 września 2020 r. 

 Prosimy o dołączenie „metryczki” z danymi ucznia, nauczyciela i szkoły. Do 
wszystkich prac z placówki powinien być dołączony spis uczniów biorących udział w 
konkursie. Prosimy o czytelne podpisywanie prac :)  

 Uczestnik albo przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest zobowiązany do wyrażenia 
zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w celach 
związanych z realizacją Konkursu. Uczestnictwo w konkursie jest automatycznie 
potwierdzeniem tej zgody.  

 Przekazane prace na konkurs zostaną wykorzystane w celach związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem Konkursu  

 Jury konkursu stanowią pedagodzy oraz uczniowie ZPSP im. T. Makowskiego w 
Łodzi. Skład Jury zmienia się w każdej edycji konkursu i powoływany jest drogą 
głosowania i uchwały na posiedzeniu rady pedagogicznej.  

 Komisarz konkursu:  
Joanna Kierzkowska– Kłys  

 KONTAKT:  
tel.: (042) 651 23 13  
e-mail: kierzkowska.klys.j@plastyklodz.pl  
 


