OLYMPIÁDY A MIMOŠKOLSKÉ AKTIVITY

Medzinárodná školská súťaž

Dunajský majster umenia 2011
Rieka Dunaj so svojimi prítokmi tvorí jeden z najdôležitejších riečnych systémov v Európe. Jeho povodie je najväčšie medzinárodné povodie na svete, pokrýva 817 000 km², čo je jedna tretina kontinentálnej Európy a zahŕňa 19 krajín. Od
Čierneho lesa v Nemecku až po rumunsko-ukrajinskú deltu má rieka Dunaj viac
ako 2 845 km, spája 81 miliónov ľudí v Nemecku, Rakúsku, Čechách, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku, Čiernej
Hore, Rumunsku, Bulharsku, Moldavsku a na Ukrajine.
Ochrana Dunaja na medzinárodnej úrovni bola iniciovaná 29. júna 1994 podpísaním Dohody o ochrane rieky Dunaj, čím začala široká spolupráca medzi štátnymi a mimovládnymi organizáciami, vedeckými inštitúciami a priemyslom a dnes
slúži ako vzor celému svetu. Od roku 2004 sa 29. jún oslavujú obyvatelia povodia
rieky Dunaj ako medzinárodný Deň Dunaja.
Súčasťou každoročných osláv je aj umelecká súťaž pre deti zo všetkých podunajských krajín – Dunajský majster umenia. Súťaž vyhlasuje Globálne vodné
partnerstvo pre strednú a východnú Európu (GWP CEE) a Medzinárodná komisia
pre ochranu rieky Dunaj (ICPDR). Organizátorom súťaže na Slovensku je Bratislavské regionálne ochranárske združenie, ktoré sa stará o ochranu prírody v podunajských lužných lesoch.
Zapojiť do súťaže sa môžu žiaci základných škôl z krajín v povodí rieky Dunaj.
Cieľom tejto medzinárodnej súťaže je vytvoriť originálne umelecké dielo o prírode
okolo Dunaja. Víťazi budú odmenení titulom „Dunajský majster umenia roku
2011“.
Súťažné pravidlá
Súťaž Dunajský majster umenia 2011 je otvorená pre všetkých žiakov vo veku
12 až 16 rokov (narodených v rokoch 1995 – 1999). Úlohou je vytvoriť environmentálne umelecké dielo inšpirované Dunajom a jeho prítokmi. Žiaci sa inšpirujú
tým, čo vidia a využijú materiál, ktorý nájdu pri rieke na vytvorenie priestorového
diela priamo na brehu rieky. Môže to byť socha, obraz, mozaika alebo koláž vyrobená z prírodných materiálov ako naplavené drevo, kamienky, trstina, blato a podobne. Kresby a maľby na papieri, stenách, chodníkoch, piesku alebo akomkoľvek inom povrchu nebudú akceptované. Deti by sa pri práci mali zamyslieť nad
tým, čo pre nich znamená rieka Dunaj a ilustrovať to prostredníctvom svojich trojrozmerných výtvorov.
Súťažný kolektív sa musí vopred prihlásiť u organizátora, kde sa oboznámia
s ďalšími podrobnosťami. Do súťaže sa zasielajú fotografie umeleckých diel (digitálne alebo klasické) poštou alebo elektronicky najneskôr do 22. mája 2011. Minimálna veľkosť digitálnej fotografie je 1 MB vo formáte JPEG. Tlačené fotky musia mať rozmer aspoň 15×20 cm na bežnom matnom alebo lesklom fotografickom
papieri.
Najúspešnejší tvorcovia autori budú pozvaní na celoslovenskú dunajskú oslavu, súčasťou ktorej bude plavba loďou po rieke Dunaj. Slávnostné odovzdávanie
cien dňa 11. júna 2011 spoluorganizuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Vodohospodárska výstavba, štátny podnik. Víťazný tím bude ocenený titulom Dunajský majster umenia 2011 a zúčastní sa medzinárodnej súťaže s pútavým programom, ktorá sa uskutoční 23. – 25. septembra 2011 v Budapešti.
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Mgr. Katarína Radvanská
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Nechajte prejaviť svoju tvorivosť!
Inšpirujte sa úžasným Dunajom,
modelujte, tvorte a vyhrajte!
Pre inšpiráciu navštívte
www.danubeday.org
Organizátor na Slovensku
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ochranárske združenie
Šancová 96, 831 04 Bratislava
Tel: 0907 300 425
E-mail: ruda@broz.sk
Webstránka: www.broz.sk
Kontaktná osoba: Miroslava Rudá
Volavka – víťazné dielo z roku 2009

Vodné aranžmá – dielo z roku 2010

Exkurzia na Veľkolélsky ostrov v roku
2010
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