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„OČI DOKOŘÁN“ krajské kolo 12. Národní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ ČR
5. 4. – 27. 4. 2014
Český Krumlov 3. 4. 2014
Od 5. do 27. dubna 2014 bude probíhat ve výstavních sálech přízemí Regionálního muzea v Českém Krumlově krajské kolo
v pořadí již 12. cyklu trienále Národní soutěžní přehlídky výtvarných oborů ZUŠ. Výstavní akce s více jak 30ti letou tradicí je
pořádána ve spolupráci ZUŠ Český Krumlov a vůbec poprvé se bude konat v Českém Krumlově. Slavnostní vernisáž
proběhne v sobotu 5. 4. 2014 v 15:00 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově.
Soutěžní přehlídku výtvarných oborů ZUŠ vyhlašuje v tříletých cyklech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
ČR. Celostátní kolo 12. Národní soutěžní přehlídky VO ZUŠ ČR se již popáté koná ve Šternberku u Olomouce od začátku října
2014 do konce září 2015. Celostátní kolo pořádá Základní umělecká škola Miloslava Stibora v Olomouci. Národní přehlídka je
soutěžní, tj. práce na výstavu vybírá jak v celostátním, tak v krajských kolech porota. V Jihočeském kraji se krajské kolo
tradičně konalo do roku 2011 v Jindřichově Hradci, letos bude mít svou historickou premiéru v Českém Krumlově. V letech
1993 a 1996 celostátní kola přehlídky proběhla v Českých Budějovicích.
Porota přehlídky v České Krumlově je složena ze zástupců ZUŠ i vysokých škol z celé ČR: předsedkyně poroty Mgr.
Miroslava Brázdová, ZUŠ, V. Kaprálové, Brno, MgA. Jana Anděličová, ZUŠ M. Podvalové, Praha 9 – Čakovice, Mgr. Eva
Drančáková, Ateliér Barevný kolo České Budějovice, Mgr. Iva Hulíková, ZUŠ Velešín, PhDr. Aleš Pospíšil, PhD., Katedra
výtvarné výchovy PF JČU České Budějovice. Čestným hostem poroty bude paní Věra Roeslová, ak. soch., která stála u zrodu
trienále výtvarných oborů a byla dlouholetou předsedkyní odborné poroty.
Soutěží se v několika kategoriích: výtvarné projekty a řady, výtvarné projekty a řady na téma VELKÉ MALIČKOSTI,
jednotlivé plošné a prostorové práce, jednotlivé plošné a prostorové práce na téma VELKÉ MALIČKOSTI, výsledky přípravy na
umělecké školy, fotografická tvorba žáků a výtvarné akce. Největší objem přihlášených prací patří do kategorie výtvarné
projekty a řady – 41přihlášených celků. Soutěžní přehlídka je koncipována tak, že hodnocení poroty se týká pedagogické
práce učitelů, toho, jak vedou své žáky. Postup do krajského, případně i celostátního kola je oceněním dlouhodobé práce
pedagogů výtvarných oborů ZUŠ. Do krajského kola 12. soutěžní přehlídky Oči dokořán přihlásilo své projekty 38pedagogů
z 19 škol z Jihočeského kraje: ZUŠ Blatná, ZUŠ V. Pichla, Bechyně; ZUŠ Piaristické náměstí, České Budějovice; ZUŠ B.
Jeremiáše, České Budějovice; ZUŠ Český Krumlov; ZUŠ Dačice; ZUŠ V. Nováka, Jindřichův Hradec; ZUŠ Kaplice; ZUŠ Milevsko;
ZUŠ O. Ševčíka, Písek; ZUŠ Soběslav; ZUŠ Strakonice; ZUŠ O. Nedbala, Tábor; ZUŠ Třeboň; ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny; ZUŠ
Velešín; ZUŠ Veselí nad Lužnicí; ZUŠ Vimperk; ZUŠ Vodňany.
______________________________________________________________________________________________________
Regionální muzeum v Českém Krumlově se nachází v Horní ulici čp. 152 v impozantní budově bývalého jezuitského gymnázia.
Tato nejstarší raně barokní budova ve městě s dekorativním západním průčelím byla postavena na místě šesti starších
měšťanských domů v letech 1650 - 1652. Společně s kolejí (kolegiem) a divadlem tvořila dominantní komplex budov
jezuitského řádu, povolaného do Českého Krumlova Vilémem z Rožmberka v roce 1582. V roce 1732 byla k objektu dostavěna
seminární kaple sv. Josefa, odstraněná při rekonstrukci po roce 1970. Stálé expozici, věnované sbírkám z oboru archeologie,
dějin umění a řemesla, národopisu, ale také historické farmacie, vévodí unikátní keramický model města – největší svého
druhu na světě.
Kontakt: Mgr. Filip Lýsek, ředitel muzea, Tel.: +420 724 942 386, Email: lysek@muzeumck.cz
Více informací na: www.museum-krumlov.eu a na FaceBooku muzea.

