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Soutěž o výtvarném umění pro studenty středních škol a gymnázií. 

Vážené pedagožky a pedagogové,
nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 7. ročníku již tradiční studentské soutěže Máš 
umělecké střevo?, kterou letos pořádá Moravská galerie v Brně ve spolupráci s Národní 
galerií v Praze, Centrem současného umění DOX a Galerií Rudolfinum. Na jaře 2016 
proběhne slavnostní prezentace nejlepších studentských projektů v Moravské galerii v Brně.

Letošní téma
 

Pro koho

Pro letošní ročník jsme vybrali téma nazvané Portrét vs. autoportrét, které 
se zaměří na podoby současného uměleckého portrétu nebo autoportrétu. 
Vnímáme toto téma jako vysoce aktuální (v době nejrůznějších technologií, 
facebooku, mobilních „selfies“ apod.) a chceme nabídnout studentům 
možnost zamyslet se nad smyslem a podobami těchto fenoménů.

Letošní téma se věnuje současným způsobům zachycení lidské osobnosti. 
Zobrazí osobnost člověka lépe malba, fotografie, video nebo třeba 
performance? Nebo stačí selfie?Facebookový profil?

Da Vinciho Mona Lisa nebo autoportrét Andyho Warholla? Fotografie tváří od 
Mana Raye nebo Duchampův převlek za ženu? Autoportéty van Gogha nebo 
videa Mariny Abramovič? Goyův nebo Picassův autoportrét? 
Vytvořte libovolnou technikou dílo, které nejlépe zachytí vaši, nebo vámi 
vybranou osobnost. Zachyťte tvář, tělo, charakter, vlastnosti.

Soutěž je určena žákům od 14 do 19 let (věkové výjimky jsou přípustné). Předchozí 
zkušenosti v oblasti umění nejsou třeba. Soutěž zve studenty k aktivnímu zkoumání 
uměleckých přístupů a jejich významu pro každodenní život. Úkolem studentů je, 
jako každoročně, vytvořit tvůrčí skupinu (min. 2 osoby) a zpracovat umělecký 
projekt podle zadání. V uměleckém projektu lze využít různé oblasti zájmů 
jednotlivých studentů, zapojit své okolí apod. 
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Proč?

Kdy?

Jak na to?

Cílem projektu je nabídnout mladým lidem možnost uplatnit své tvůrčí schopnosti 
a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, příležitost sdílet své názory a diskutovat 
o nich, pracovat na delším projektu, který se dotkne jejich každodenního fungování 
a objeví pro ně nové věci. Cílem je také představit současné umění jako partnera pro 
objevování nových souvislostí, pro přemýšlení o člověku a o světě.

Soutěž probíhá v období od září 2015 do května 2016. Skupiny se mohou závazně 
přihlašovat do 15. listopadu 2015.

Doporučujeme projekt zapracovat do plánu humanitních předmětů (ŠVP) 
a využít ho jako realizaci cílů průřezových témat (ENV, MEDV apod.). Rádi vám 
poradíme, jak na to. 
Pro letošní ročník vybrali organizátoři soutěže společné téma „Portrét vs. 
autoportrét“, které nabízí možnosti nejrůznějších výtvarných řešení, dokáže 
kombinovat historii i současnost výtvarného umění. Naší snahou je upozornit na 
pozici umění jako významného fenoménu úzce spjatého jak s naší současností, 
tak historií.

Výsledné práce studentů musí vycházet z nabízeného tématu. Jejich ztvárnění, 
volba umělecké přístupu nebo média je však zcela na nich. Je možné využít jak 
tradiční přístupy (např. malba, socha, grafika) tak nová média (video, 
fotografie, počítačová animace, využití sociálních sítí apod.). Při celkovém 
hodnocení je pro porotu rozhodující pouze kvalita samotného díla a splnění 
zadání.
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Harmonogram

Workshopy

Konzultace

Září—říjen:
Zahájení soutěže, zaslání informací do škol.
Listopad: 
Ukončení termínu přihlášek.
Prosinec—únor: 
Workshopy pro studenty v Centru současného umění DOX, Národní galerii, 
Moravské galerii, Galerii Rudolfinum nebo v Lidické galerii, konzultace prací 
přihlášených skupin ve školách (na vyžádání).
Březen: 
Semifinálové kolo, výběr 25 nejzajímavějších projektů pro finále ceny.
Květen: 
Finále v Moravské galerii v Brně, výstava nejzajímavějších projektů v galerii.

Nabízíme všem zúčastněným studentům možnost navštívit výtvarné workshopy 
připravené ve spolupráci s Cenou J. Chalupeckého, Národní galerií v Praze, 
Moravskou galerií v Brně a Centrem pro současné umění DOX, Galerií Rudolfinum 
či Galerií Lidice. 
Workshopy vznikají za podpory společnosti Wacom, která pro ně poskytuje 
poslední modely grafických programů, výtvarné tablety a počítače. Součástí 
workshopů jsou informace pro studenty a pedagogy ohledně letošního tématu.

Pro letošní ročník nabízíme také účast na festivalu 4 dny v pohybu, který se 
uskuteční v říjnu 2015.

Nabízíme konzultace (po domluvě) přímo se studenty a jejich pedagogy ve 
školách, které mají přispět ke zkvalitnění výsledných prezentací. 
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Podpora

Kontakt

Soutěž MUS? je součástí doprovodných aktivit Ceny J. Chalupeckého. Podporuje ji 
společnost J&T a řada kulturních institucí a periodik, které věnují ceny pro 
nejúspěšnější účastníky soutěže.

Potřebujete další materiály či informace? Neváhejte nás kontaktovat!
Více informací vám poskytneme během září 2015.

Jiří Raiterman
Centrum současného umění DOX 
Praha 7, Poupětova 1
T: 295.568.104
jiri@dox.cz

Monika Sybolová 
Národní galerie v Praze
Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, 
Praha 7
T: 777.359.603
umeleckestrevo@ngprague.cz

www.umeleckestrevo.cz
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