
Tallinna üldhariduskoolide õpilaste kunstikonkurss „Tallinn ja tema inimesed”

JUHEND.
Aeg:  Kevad  –  sügis  2015.  Konkursi  tööde  esitamise  aeg  9.  november  Kullo
Lastegaleriisse,  näitus  16.  november  -5.  detsember  2015, konkursi  tulemuste
väljakuulutamine ja autasustamine näituse perioodil (täpsem info sügisel).

Koht: Näitus toimub Kullo Lastegaleriis (Kuninga tn 6).

Osalejad: Tallinna üldhariduskoolide õpilased.
Žürii  hindab  töid  neljas  vanusegrupis  vastavalt  kooliastmetele.  Aktsepteeritud  on  nii
individuaalsed kui kollektiivsed tööd.

Teema: „Tallinn ja tema inimesed”.  

Tallinna vanalinna mured ja rõõmud, uuslinnad ning põnevad arhitektuursed objektid koos
nende juurde kuuluvate tegelaste ning sündmustega.
Inimesed  kaasajast  ja  ajaloost,  Tallinna  kodanikud  ja  turistid,  reaalsed  isikud  ja
kirjandustegelased.
Linna ja inimesi siduv  looming (nt arhitekt ja tema kavandatud hoone, kirjanik ja tema
tegelane),  sündmus (nt  Laulupidu,  Vanalinna päevad,  sügis-  ja  kevadjooksud),  aga ka
olustik (kool ja õpilased, põnevad muuseumid ja turistid, jne).

Formaat ja tehnikad: Pildid - maalid, joonistused, kollaažid, fotod, pilditöötlused. (kuni A2,
kollektiivsed tööd võivad olla suuremad)
Ruumilised tööd - skulptuurid, installatsioonid, maketid (kuni 1m x 1m  x 1m)
Uurimistööde visuaalsed esitused – tekstid, fotod, plaanid, maketid. (kuni A1)
Multifilmid pikkusega kuni 2 min.

Vormistus: tasapinnaliste tööde all paremas nurgas on väljaulatuvalt silt (10 x 5 cm), teine
liimitud töö pöördele, ruumilistel töödel üks silt nähtaval kohal, teine varjatud.
Kooli töödele on lisatud ühine nimekiri, kus kirjas kool, juhendajad-õpetajad koos oma e-
maili aadressi ja telefoninumbriga ning esitatud tööde autorite nimed.

TÖÖ PEALKIRI (arial bold 18)
Töö tehnika (arial 16)
ÕPILASE NIMI (arial bold 18)
Kool Klass (arial 16)
Juhendaja nimi (arial 16)

Kool  peab tegema oma õpilaste  töödest  eelvaliku,  nö  „klasside kaupa”  saadetud tööd
jäetakse kõrvale.
Näitust kureerib kunstiõpetajatest korralduskomisjon:

Anneli Aguraiuja – Kullo Galerii juhataja galerii@kullo.ee     
Heli Mänd – Tallinna Arte Gümnaasiumi kunstiõpetaja heli.mand@arte.edu.ee   
Tiiu Esnar – Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja tiiu.esnar@gmail.com 
Marika Murd – Tallinna Nõmme Gümnaasiumi kunstiõpetaja marika.murd@tng.ee
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Korralduskomisjon kaasab žüriisse kunstikooli õpetajaid ja tegevkunstnikke.


