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ОНЛАЙН
КОНКУРС-ВИСТАВКА
в номінаціях:
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– творчий рисунок

З РИСУНКА 2021

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ
61002, м. Харків, вулиця Мистецтв, 8

ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ:

Роботи представляються до 01 травня 2021 року
Робота журі проводиться з 12 по 16 травня 2021 року

ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ:

Харківська державна академія дизайну і мистецтв (ХДАДМ)

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ:

Міністерство культури та інформаційної політики України;
Національна академія мистецтв України (НАМУ);
Східний регіональний науково-мистецький центр НАМ України;
Національна Спілка художників України;
Національна академія образотворчого мистецтва
і архітектури (НАОМА, Україна);
Львівська національна академія мистецтв (ЛНАМ, Україна);
Київська державна академія декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука (КДАДПМД ім. М.Бойчука, Україна);
Закарпатська академія мистецтв (ЗАМ, Україна);
Тбіліська державна художня академія ім. А. Кутателадзе (ТДХА,
Сакартвело/Грузія).

ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ:

Олександр СОБОЛЄВ, ректор ХДАДМ (голова оргкомітету)
Володимир ОДРЕХІВСЬКИЙ, ректор ЛНАМ
Іван НЕБЕСНИК, ректор ЗАМ
Володимир ШЕВЧЕНКО, декан факультету «Образотворче мистецтво»
ХДАДМ
Роман НОГІН, старший викладач кафедри рисунка ХДАДМ (відповідальний
секретар оргкомітету)
Володимир НОСАНЬ, Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри
рисунка ХДАДМ
Олександр СЕРДЮК, Заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри
рисунка ХДАДМ
Віталій СЕНІН, старший викладач кафедри рисунка ХДАДМ

ЖУРІ КОНКУРСУ:

Андрій ЧЕБИКІН, Президент Національної академії мистецтв України,
голова журі
Віктор СИДОРЕНКО, Віце-президент Національної академії мистецтв
України, директор інституту проблем сучасного мистецтва
Віктор КОВТУН, голова Харківської організації Національної спілки,
художників України, Народний художник України, професор кафедри
живопису ХДАДМ
Віктор ДАНИЛЕНКО, керівник Східного регіонального науково-мистецького
центру НАМ України
Олесь ФІГОЛЬ, доцент кафедри рисунка ЛНАМ
Олександр БЕЛЯНСКИЙ, професор кафедри рисунка НАОМА
Олександр ХОМЕНКО, завідувач кафедри рисунка ХДАДМ
Атіла КОПРИВА, завідувач кафедри ОМ, кандидат мистецтвознавства,
доцент
Ярослав ЛОГІНСЬКИЙ, доцент кафедри рисунка КДАДПМД ім. М.Бойчука

МЕТА КОНКУРСУ:

– підвищення загально академічного (художнього) рівня підготовки фахівців
мистецького спрямування:
– популяризація ролі фундаментальних (професійно-орієнтованих)
дисциплін у студентському середовищі;
– сприяння взаємним професійним зв’язкам та дружнім відносинам
провідних художніх закладів вищої освіти України та інших країн;
– взаємне мистецьке збагачування вищих художніх шкіл.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:

Кожен з п’яти художніх закладів вищої освіти України та один з Сакартвело/
Грузії обирає для участі в онлайн конкурсі – виставці 5 (п’ять) академічних
або творчих робіт, виконаних з натури на основі однофігурної постановки
оголеної фігури (чоловіча або жіноча), та в електронному вигляді (JPG до
10 мб) надсилає на електрону пошту кафедри рисунка ЗВО-організатора

risunokksada@i.ua
Окрім цього, кожний файл з роботою повинен мати наступну інформацію:
Ім’я, ПРІЗВИЩЕ АВТОРА, заклад вищої освіти, курс, рік виконання, розмір,
керівник (викладач).
Передбачається відбирання учасниками виконаної з натури чоловічої (або
жіночої) постаті за останні 5 років, вільним графічним матеріалом.
По закінченню подачі робіт (до 01 травня 2021 року) відбувається онлайн
обговорення та підведення підсумків.
Роботи мають продемонструвати набуті підчас навчання знання, уміння та
навички з професійно-орієнтованої дисципліни «Рисунок», які репрезентують
притаманні тому чи іншому художньому ЗВО методичні принципи та прийоми.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ:

– за майстерне графічне рішення;
– за майстерне композиційно-пластичне рішення.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УЧАСНИКІВ:

Харківська державна академія дизайну і мистецтв, що приймає роботи
на онлайн конкурс – виставку рисунка забезпечує їх оприлюднення їх на
офіційному сайті ЗВО, зв’язком (Zoom), організує інші заходи щодо якісного
проведення онлайн конкурсу – виставки.

НАГОРОДИ УЧАСНИКАМ ТА ПЕРЕМОЖЦЯМ КОНКУРСУ:
Всі конкурсанти отримують дипломи учасників.
Переможці (за рішенням Журі конкурсу), дипломи І, II та III ступенів.
Відповідальний секретар оргкомітету
Роман НОГІН,
старший викладач кафедри рисунка ХДАДМ,
тел.: (057) 720-23-47
e-mail: risunokksada@i.ua
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