Творче випробування з дизайну
«NewDesign – 2018»
Творче випробування з дизайну «NewDesign – 2018» проходить з
01 лютого по 27 квітня 2018 р. для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл
Півдня України.
Переможець отримає сертифікат «Молодий дизайнер», який надає право:
- безкоштовне навчання в Миколаївському університеті культури і мистецтв
протягом 1 семестру (за наявністю сертифікату ЗНО з української мови і
літератури (мінімум 101 бал) та історії України (мінімум 101 бал);
- безкоштовну поїздку до міста Києва;
Для участі у випробуванні, необхідно відправити заявку (додається) на
електрону адресу: mfknukim.design@gmail.com
Творче випробування з дизайну проводиться у два етапи:
1. Етап розпочинається з 01 лютого 2018 р. та складається з проектно-творчої
композиції на основі базових різноманітних ліній (ДОДАТОК 1).
Необхідно виконати 3 різні композиції на основі запропонованих тем так,
щоб усі лінії були органічно вписаними до композиції.
Дві композиції за темами на вибір: "Людина", "Пейзаж", "Орнаментальний
мотив", "Формальна композиція" виконуються в техніці "олівець". Третя
композиція повинна мати обов’язкову тему "Асоціативна фантазія" й виконується
в техніці "акварель" або "гуаш".
Для участі у першому етапі випробування «NewDesign – 2018» необхідно:
відправити 3 проектно-творчі композиції (фотографії робіт із обов’язковим
підписом ПІБ) у електронному вигляді для формування каталогу творчих
робіт до 1 квітня 2018 р. на електрону адресу: mfknukim.design@gmail.com
Кращі роботи будуть нагороджені дипломами, а їхні власники стануть
учасниками 2 етапу випробування, який відбудується 27 квітня 2018 р. у
Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв
за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів,17.

ДОДАТОК 1. Базові лінії проектно-творчої композиції

2 Етап: Стилізація.
Другий етап випробування буде проходити 27 квітня 2018 р. на базі
Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв
за адресою: м. Миколаїв, вул. Декабристів,17. та складається з завдання по
стилізації на основі наданого реалістичного зображення об'єкту.
Учням необхідно буде виконати чотири варіанти чорно-білого стилізованого
зображення, використовуючи такі засоби графічної мови: лінія; крапка; пляма;
спрощення форми до геометричних площинних фігур.
Матеріали: папір формату А 4, акварель, туш, перо, пензель, лінер.
Зразки

Для ВСІХ учнів, які беруть участь у творчому випробуванні необхідно:
відправити
заявку
(додається)
на
електрону
адресу:
mfknukim.design@gmail.com.
надіслати або доставити особисто в оргкомітет оригінали чи фотографії
заявлених робіт до 1 квітня 2018 року для формування експозиції за адресою:
54017 м. Миколаїв, вул. Декабристів, 17 з позначкою «Творче випробування з
дизайну». Кафедра дизайну МФ КНУКіМ.
У роботах, що подаються на випробування, матеріал повинен відповідати
законодавству України. Надсилаючи свою роботу на випробування, автор
автоматично надає право його організаторам на використання надісланого
матеріалу (розміщення в мережі Інтернет, телепрограмах, участь у творчих
проектах тощо), але з обов'язковим зазначенням імені автора.
Термін реєстрації учасників випробування і відправлення учасниками
(фотографій) робіт здійснюється до 1 квітня 2018 року.
Координатори випробування:
Одробінський Юрій Владиславович – Завідувач кафедри дизайну ВП «МФ
КНУКіМ», кандидат мистецтвознавства, професор тел. (067)720 53 58
Атланов Валерій Володимировича - старший викладач кафедри дизайну
тел. (063)285 05 62

ЗАЯВКА
на участь у Творчому випробуванні «NewDesign – 2018»
кафедри дизайну ВП «МФ КНУКіМ»
1. Прізвище, ім'я, по-батькові автора
_____________________________________________________________
2. Рік народження_______________________________________________
3. Назва навчального закладу, що закінчує __________________________
_____________________________________________________________
4. Адреса, контактний телефон, е-mail ______________________________
_____________________________________________________________

«____» ______________ 2018 рік

