V Úsvite zažiaria nadaní mladí dizajnéri
"Umenie dokáže aj v ťažkých časoch zažiariť" - v duchu tohto motta sa bude niesť ďalší ročník jedinečnej
súťaže Úsvit - cena za študentský dizajn 2022. Prihlásených je viac ako 500 dizajnov zo 17 škôl zo Slovenska
a Českej republiky. Súťaž je zameraná na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe
žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií škôl umeleckého priemyslu a stredných odborných
škôl.Cieľom je spropagovať umelecké školstvo na Slovensku, sieťovanie škôl, vytváranie priestoru na
spoluprácu, konfrontáciu a vzájomný rast. Zároveň aj ponúknuť žiakom možnosť pracovať na reálnych
výzvach, ktorých výstupy budú zaradené do reálneho výrobného procesu.ÚSVIT – cena za študentský dizajn
2022 má podtitul „digitálny“, súťažné kategórie sú koncipované tak, aby súťažiaci mohli zasielať diela iba
digitálne, a to prostredníctvom e-mailu, úschovne alebo inej platformy. Ich tlač pre výstavné účely
zabezpečuje organizátor súťaže.Súťaž je organizovaná pod záštitou ministerky kultúry Slovenskej republiky
Natálie Milanovej, predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského PhD. a primátorky mesta
Prešov Andrey Turčanovej.Organizátorom súťaže je Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov v
zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s STM Múzeom Solivar v
Prešove o OZ ŠUP na umenie pôsobiacom popri Škole umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov.Súťažné
kategórie:Hlavné:Kategória 1. Naj portrét (fotografia)Kategória 2. Ilustrácia (komiks, cartoon,
semirealizmus, fan art...)Kategória 3. 3D dizajn (3D vizualizácie - plastiky, produkty, sochy...)Kategória 4.
Reklama a animácia (krátke video – max. dĺžka 5 min.)Bonusové: Kategória 5. Best ponožka dizajn
(potenciálny dizajn ponožky Dedoles)Kategória 6. Sedací vak (potenciálny dizajn na potlač sedacieho vaku
Vipera s.r.o.)Kategória 7. Obalový dizajn (potenciálna potlač krabičky na čaj Agrokarpaty s.r.o.)Kategória 8.
Etiketa vegánskeho vína (etiketa radu vegánskych vín vinárstva Karkó)Slávnostné odovzdávania cien súťaže
bude spojené s vernisážou a kultúrnym programom a uskutoční sa 10. mája 2022 o 16.00 hod. v priestoroch
Múzea Solivar.Súčasťou sprievodného kultúrneho programu bude vystúpenie Martina Husovského z kapely
Komajota, hudobné vstupy Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša Prešov a premiéru bude mať aj
školská kabela ŠUP Prešov.V každej hlavnej súťažnej kategórii budú udelené 3 miesta a chýbať nebudú ani
mimoriadne ocenenia - Cena primátorky mesta Prešov, Cena predsedu PSK. Ocenenie „ÚSVIT - TOP
TALENT 2022“ získa cenu ministerky kultúry SR. Víťazov bonusových kategórií ocenia zástupcovia
jednotlivých spoločností.Do súťaže je zapojených viac ako 500 výtvarných diel. Zapojilo sa celkovo 17 škôl
(zo SR a ČR): ŠUP Sklenárova 7, Bratislava, ŠUP Jozefa Vydru, Bratislava, SŠUP Žilina, ŠUP Trenčín,
SŠUP Zvolen, SŠUP Nitra, ŠUP Ladislava Bielika Levice, SŠUP Topoľčany, Spojená škola / ŠUP Nižná,
ŠUP Banská Štiavnica, ŠUP Ružomberok, ŠUP Kežmarok, ŠUP Svidník, ŠUP Košice, ŠUP Prešov, SŠUP
Ústí nad Orlicí, SSCG Pardubice. Viac informácií nájdete na: www.usvit-cena-za-studentsky-dizajn.sk Mgr.
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