
SÚKROMNÁ ZÁKLADNA UMELECKÁ ŠKOLA ART PEGAS 
Štefánikova 140, 949 01 Nitra 

SI VÁS DOVOĽUJE POZVAŤ K ÚČASTI NA PIATOM ROČNÍKU 
MEDZINARODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE 

„ AUTONOMES INCONSCIENTE “ 
SLOBODNÉ PODVEDOMIE 

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ 

Vyhlasovateľ: Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Štefánikova 140, 949 01 Nitra 
Téma súťaže: „  AUTONOMES  INCONSCIENTE “ SLOBODNÉ PODVEDOMIE 

Technika: voľné médium 

Rozmer práce: minimálne A4, maximálne A2 ( v prípade krátkeho filmu alebo hudobnej skladby použite CD 
alebo USB).  

Inšpiračné zdroje: SURREALIZMUS 

Uzávierka súťaže : 18.05.2017 

Výber víťazných prác: 24.05.2017 

Vernisáž:  09. JÚN 2017 

Vernisáž výstavy a odovzdanie cien víťazom:  09. Jún 2017 o 17:30  Nyárovská kúria, Bučany. 
 



KAŽDÁ VÝTVARNÁ PRÁCA MUSÍ MAŤ NA ZADNEJ STRANE (viď prílohu k prihláške): 

1. meno a priezvisko autora, vek 
2. názov práce 
3. názov a adresa školy 
4. meno a priezvisko pedagóga 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE 

1. kategória - deti od 4 do 7 rokov. 

2. kategória - deti od 8 do 14 rokov. 

3. kategória - študenti a dospelí od 15 do 19 rokov. 

4. kategória - dospelí od 20 rokov. 

„ AUTONOMES INCONSCIENTE  “ SLOBODNÉ PODVEDOMIE vychádza z hnutia Surrealizmus. 
Poslaním výtvarného projektu je analýza umeleckého smeru Surrealizmus a jeho hravé premietnutie a 
prispôsobenie ako aj následná aplikácia na súčasnú spoločnosť.  
V Surrealistickom manifeste Breton definoval surrealizmus ako „čistú duševnú automatizáciu“, kde je 
cieľom posilniť písmom, kresbou a výrazovými prostriedkami všetkého druhu skutočnú funkciu myšlienky. 
Tým myslel, že ide o rozumom nekontrolovateľný prúd asociácií - pri tvorbe mal byť umelec ponorený sám 
do seba a bez akejkoľvek rozumovej kontroly, či zámeru zaznamenávať stavy svojej duše.  
Táto definícia bola následným vývojom surrealizmu chápaná veľmi voľne a ukázala sa ako veľmi 
životaschopná s možnosťou ďalšieho rozvoja. 



 
Výtvarná súťaž s názvom „ AUTONOMES INCONSCIENTE  “ SLOBODNÉ PODVEDOMIE 
je jednorázová a každý študent sa jej môže zúčastniť maximálne s dvoma výtvarnými prácami. Súkromná 
základná umelecká škola vyhlasuje výtvarné súťaže každoročne a tieto súťaže sú organizované pre širokú 
verejnosť. Výtvarné práce sa späť nezasielajú. Stávajú sa majetkom SZUŠ ART PEGAS.  
Každoročne je vyhlasovaná nová téma. Súčasťou projektu je vernisáž a odmeňovanie najlepších prác 
umeleckými potrebami. Samozrejmosťou je aj diplom a čestné uznanie pre zúčastnených. 

           

                                                                                                  Poslaním súťaže je: 

hravá analýza výtvarného hnutia surrealizmus a 
jeho aplikovanie pre potreby dnešnej doby ako 
napríklad návrh na tapetu, voľná Socha, maľba, 
kresba,  počítačová grafika, fotografia, krátky 
film, hudobná skladba, báseň... 

- objavovať, rozvíjať a prezentovať širšej 
verejnosti výsledky výtvarnej činnosti žiakov a 
ich pedagógov, 
- spoločná diskusia na vernisáži o splnení 
očakávaných cieľov. 

Výtvarné práce je potrebné zaslať do 18. mája 
2017 (rozhoduje pečiatka pošty na zásielke ) na 
adresu: SZUŠ ART PEGAS, Štefánikova 
140, 949 01 NITRA 

KONTAKT 
Mgr. Lukáš Kijac DiS 
0917 481 409 
lukaskijac@gmail.com 




