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SOBRE O CONCURSO

Este concurso é uma iniciativa da associação NOVA ZAGORA, em parceria com o DUGA Art

Studio. A exposição ocorre todos os anos na cidade Nova Zagora, na Bulgária, considerada um

centro de arte, onde artistas de diferentes países apresentam as suas obras. Não existe um tema

específico a explorar, ficando ao critério de cada professor a abordagem temática com os seus

alunos.

OBJETIVOS DO PROJETO

. Atualização do trabalho do professor no processo de arte educação;

. Pesquisa, apoio e promoção de jovens artistas, apresentando o seu trabalho a um público mais

vasto;

. Desenvolvimento de um acervo de obras artísticas de crianças e jovens de diferentes países e

regiões para exposições e atividades de trabalho metodológicas/analÍticas;

. Envolvimento de jovens artistas e seus professores na comunidade criativa.

cRrrÉRros DE PARTIGIPAçÃO

. Podem participar crianças e jovens entre os 4 e os 20 anos, inclusive;

. O trabalho apresentado a concurso deve ser oriqinal e realizado inteqralmente pelo aluno,

elaborado no ano correspondente ao concurso;

. O tema do concurso é livre. E deixado ao critério do aluno a escolha da temática a explorar no seu

trabalho;

. No verso de cada trabalho deverá ser colado o Formulário de ldentificação (cujo modelo é anexado

em português e inglês, ao presente regulamento)devidamente preenchido, em maiúsculas;

íìc *ralralhnc anrriarlnc nâ^ cê rão devo lrridnc. âôq c.êrrc. arrÍnroq A organização do evento reserva-

se no direito de reprodução e respetiva utilização de direitos de autor das imagens enviadas, para

fins humanitários e/ou pedagogicos;

Cada escola pode participar com o máximo de 15 trabalhos;

Técnicas expressivas: Podem ser utilizadas técnicas de desenho, pintura, colagem e técnicas

mistas sobre papel. Caso recorram à colagem, não devem utilizar materiais que se descolem com

facilidade ou atribuam relevo/volume ao trabalho;
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a Dimensões: o trabalho deve ser realizado em tamanho A3 (29,7cm X 42,0cm). Nâo são admitidos

trabalhos inseridos em passe-partout ou com molduras.

PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS

lmpreterivelmente até 24 de ianero de 2020, A/C Direção de Serviços de Educação Artística, na

Direção Regionalde Educação - Rua D. João 57 - 9054-510 - Funchal.

PREMIOS

O júri do concurso reúne em março de 2020, para definir os vencedores galardoados ou com

diploma de participação;

A exposição com os trabalhos vencedores será realizada em Nova Zagora (Bulgária), com

inauguração prevista para o dia 1 de junho de 2020, na RUSI KARABIBEROV ART GALLERY

FIGHA DE tNSCR|çÃO/PART|C|PAçÃO

No verso de cada trabalho deve ser colada a ficha de identificação, preenchida na íntegra, com

letras maiúsculas de imprensa e de forma bem legível (Anexo 1).

DúvrDAS E tNFoRMAçoEs

Para mais informações contactar o Coordenador de Expressão Plástica, Dr. Ricardo Lapa, na

Direção de Serviços de Educação Artística, através do endereço eletrónico

ricardoimlapa@edu. madeira.qov. pt.
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ANEXO 1:

t---'------
i zlth TNTERNATTONAL YOUTH ART EXH|BTT|ON NOVAZAGORA 2019 (BULGAR|A)
I

I AUTOR/AUTHOR (nome/name) (apelido/surname)

IDADE/AGE

GÉNERO/SEX

-t
I

ANO DE NASCIMENTO/
YEAR OF BIRTH

TITULO DO TRABALHO/TITLE OF
THE WORK

TÉCNICA/TECHNIQUE

PROFESSOR/TEACHER (apelido/surname)

! ESCOLA/ART-STUDTO

I PA|S/COUNTRY

REGIÃO/REGION

I LOCALIDADE/C|TYA/| LLAGE

RUA/STREET NÚMERO/HOUSE

! TELEFONE/PHONE e-mail

OUTRAS
INFORMATION

S/OTHER

t- 't
I

21th TNTERNATTONAL YOUTH ART EXHtBtflON NOVAZAGORA 2019 (BULGARIA)

AUTOR/AUTHOR (nome/name) (apelido/surname)

ANO DE NASCIMENTO/
YEAR OF BIRTH

IDADE/AGE

GÉNERO/SEX

TITULO DO TRABALHO/TITLE OF
I rnr woRx

TECNICA/TECHNIQUE

I (nome/name)

ESCOLA/ART.STUDIO

PAíS/COUNTRY

(apelido/surname)
I

DIGO POSTAL/POSTAL REGIÃO/REGIONi coor
LOCALI DADE/CITYA/I LLAGE

RUÁ/STREET NÚMERO/HOUSE

! rruroRuRloru
ES/OTHER

e-mailTELEFONE/PHONE

OUTRAS I FORM
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