Međunarodni dječji festival Šibenik – Hrvatska

i

Grad Šibenik

raspisuju likovni natječaj za izradu zastavica za djecu hrvatskih dječjih vrtića na temu

KAD SE MALE RUKE SLOŽE…
U susret 59. međunarodnom dječjem festival Šibenik - Hrvatska, najstarijoj multimedijalnoj
kulturnoj manifestaciji takve vrste u svijetu, raspisujemo likovni natječaj za djecu hrvatskih
dječjih vrtića na temu “KAD SE MALE RUKE SLOŽE…”.
Koncepcija i humanitarni ciljevi Festivala imaju punu podršku UNICEF-a i UNESCO-a te
stalno pokroviteljstvo Predsjednice Republike Hrvatske.
Posebna vrijednost Festivala njegov je likovni program, kako onaj nastao u dječjim radionicama
u živopisnim prostorima srednjovjekovne gradske jezgre, tako i onaj što ga djeci daruju veliki
hrvatski i svjetski umjetnici.
Nakon niza godina uspješne suradnje Međunarodnog dječjeg festivala i hrvatskih vrtića,
odlučili smo pred naše male umjetnike postaviti novi izazov. Ovogodišnji likovni natječaj za
djecu dječjih vrtića održat će se pod nazivom „Kad se male ruke slože...“, stihom iz istoimene
poznate dječje pjesme. Stih je to koji patimo iz djetinjstva, a vjerujem znaju ga i današnja djeca.
To je stih koji automatski sugerira onaj idući „...sve se može, sve se može...“! Stihovi su to koji
motiviraju, koji vraćaju vjeru u timski rad, koja bude nadu da se vrijednim radom, slogom i
zalaganjem može napraviti nešto veliko, ma koliko malen bio. Naši su se „Maleni“ već toliko
puta iskazali, te vjerujem da će i ovaj put odgovoriti zadatku.
Zastavice, koje rese ulice našeg grada, njihovih su ruku djelo. To je rezultat prošlogodišnjih
natječaja pod nazivom „Eto i mene na festivalu...“. Šarmantni autoportreti djece iz cijele

Hrvatske vijore našim gradom. Ove godine pozivamo naše umjetnike, da uz pomoć svojih
odgojiteljica nacrtaju cijeli lik svog najboljeg prijatelja, prijateljice, brata ili sestre s podignutim
raširenim rukama. Tako oslikane zastavice s dječjim likovima, postavljene jedne do druge tvorit
će jedno simbolično kolo, kolo malih prijatelja koji grle Dječji festival.
To je poruka koju želimo uputiti našoj djeci. Poruka prijateljstva, sloge, timskog rada
usmjerenog ka stvaranju. To je poruka Festivala za djecu svijeta, a istovremeno, to je poruka
djece svima nama!
U projekt bi se uključili oni dječji vrtići koji su spremni uhvatiti se u koštac s ovim zahtjevnim
likovno – tehničkim zadatkom.
Prvo bi odgojitelji s djecom u svojim vrtićima obradili temu na način da djeca nacrtaju na papiru
zadani motiv. Najuspješniju izvedbu bi naslikalo na zastavici.
Napomena: ispod slike, u donjem dijelu zastave može biti i ime djeteta, ako ga zna napisati.

Dimenzije zastava su 45 x 60 cm (vidi crtež). Gornji rub širine zastave treba prošiti tako da
ostane prolaz širine 3 cm za sajlu na koju će se zastava objesiti u prostor. Donji dio (rub)
zastave može biti ravan ili imati slobodnu formu.
Ukoliko nemate uvjete za strojno porubljivanje zastavica, možete rubove premazati kistom
umočenim u malo razrjeđen drvofiks i tako ih zaštiti od paranja.
Tehnike izvođenja su slobodne: slikanje, štampa, kolaž s tkaninama, perforacija, kombinirana
tehnika, batik i dr. Materijal koristiti po izboru (platno, juta, žutica i sl.).
Zastave treba oslikati obostrano bojama koje neće biti osjetljive na atmosferske utjecaje.
Predlažemo da se crtež, prethodno nanesen crtaćim ugljenom, ponovi vodootpornim

flomasterom – debljim markerom ili crnim tušem i kistom, a nakon toga se po platnu slika
nekim vodootpornim bojama, primjerice fasadnim. One su otporne na kišu, izdašne su i nisu
preskupe. Dovoljno je kupiti po jednu kanticu od ½ l bijele, žute, crvene i plave (ili bijelu i
pigmente), a sve druge se mogu dobiti miješanjem.
Napomena: ovo je preporuka, nije uvjet.
Ukoliko Vi imate neko drugo rješenje, možete ga upotrijebiti. Važno je da je boja vodootporna.
Uz likovne radove na posebnom papiru molimo vas priložite sljedeće podatke:
- ime, prezime, spol i dob djece
- naziv i adresa vrtića
- ime i prezime odgajatelja/mentora
Radovi trebaju biti zaštićeni i primjereno zapakirani!
Radove pošaljite najkasnije do 17. svibnja 2019. na adresu:
Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku
Međunarodni dječji festival Šibenik - Hrvatska
(za likovni natječaj za djecu hrvatskih dječjih vrtića)
Ulica kralja Zvonimira 1
22000 Šibenik
Izbor uradaka
Zastave će biti izložene na Međunarodnom dječjem festival kao jedan od četiriju glavnih
likovnih događaja te manifestacije. Vrednovat će ih stručno povjerenstvo, na temelju
originalnosti, izražajnosti i razine tehničke izvedbe prema osjetilnim, spoznajnim i stvaralačkim
mogućnostima djece određene dobi.
Napomena: Molimo sudionike natječaja da pristanu na korištenje elemenata poslanih likovnih
uradaka u ne komercijalne svrhe s ciljem promocije Međunarodnog dječjeg festival Šibenik Hrvatska.
Radovi se ne vraćaju!
Kontakt za dodatne informacije i upite
Sara Lovrić Caparin, akademska kiparica i umjetnička suradnica za likovnu kulturu HNK u
Šibeniku
email: s.lovric.caparin@gmail.com
Ured MDF Šibenik – Hrvatska
Telefon: +385(0)22 213123
email: mdfplakat@gmail.com
Ravnatelj HNK u Šibeniku
v. r Jakov Bilić, mr. art.

