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VERSENYKIÍRÁS
I. TÉMA
SÍRCSOKOR KÉSZÍTÉSE
A feladat bár hagyományosnak tekinthető, de még mindig az a kívánalom, hogy azok a kötészeti formák, melyeket
– szeretteinkről való megemlékezéskor – leggyakrabban elkészítenek, mind esztétikailag, mind technikailag, a törvényszerűségek ismeretében kifogástalan munkák legyenek.
Minden versenyző a helyszínen kap 1 db nyeles, vizes tűzőhab sírcsokor tartót. (Fontos, hogy a kész alkotás majd
mozgatható legyen!) A díszítéshez szükséges vágottvirágot, növényi részt, termést, egyéb kiegészítőt a versenyző
hozza magával. Sírcsokor szalag felhasználása megengedett, de nem kötelező!
Az elkészítés ideje: 60 perc.
II. TÉMA
ASZTALDÍSZÍTÉS – „RENESZÁNSZ LAKOMA”
A 2018-as Mátyás király emlékév szolgál a téma alapjául. A feladat egy 80×80 cm-es asztal díszítése, amit a
szervezők biztosítanak. Az asztal nem helyettesíthető előre elkészített, hozott installációval vagy másik asztallal! Az asztallap tetszőlegesen borítható terítővel, vagy egyéb dekorációs anyaggal, akár egy másik asztallap is
ráhelyezhető, de ennek a mérete nem lóghat túl a meglévő asztallapon! A feladathoz minden anyagot a versenyzőnek kell biztosítania. Az asztal két fő részére legyen megterítve! Az alkotás tükrözze a címben szereplő témát!
Mivel a reneszánsz lakomák gyakori eleme a szőlő, így ennek felhasználása kötelező! (Egész fürt vagy szőlőszemek is elfogadottak.)
A feladat elkészítési ideje: 60 perc.
III. TÉMA
TÉRBELI KOMPOZÍCIÓ KÉSZÍTÉSE – „ALMÁSKERT”
A téralkotás minimum mérete: 0,8 × 0,8 × 0,8 m. A feladat térkompozíció készítése tetszőleges technikával. Az
alkotásnak almát is kell tartalmaznia, bármilyen formában! Az installációról, és az összes felhasználandó növényről, kiegészítőről a versenyző gondoskodik. Az alap 70 %-os előkészítettséggel hozható, tartalmazhat élő növényi
részeket is, kivéve vágottvirágot.
A feladat elkészítési ideje: 90 perc.
IV. TÉMA
MEGLEPETÉSFELADAT
Témáját és kivitelezését teljes egészében a versenyen hirdetjük ki. A feladat elkészítéshez az anyagokat a helyszínen biztosítjuk. Ragasztópisztolyt minden versenyző hozzon magával!
A feladat elkészítési ideje: 30 perc.
A versenyfeladatok az I., II., III. és IV. feladat. A ráadásfeladat elkészítése a versenyzők számára nem kötelező!
RÁADÁSFELADAT – Őszi termésdíszes asztaldísz készítése
A feladat egy őszi hangulatú, termésdíszes asztaldísz készítése. Maximális mérete 40 × 40 cm. A díszítés bármilyen technikával készülhet (ragasztás, tűzés stb.). Ne legyen csokor! Fontos, hogy az elkészült munka „bírja ki” a
három napot (ne kezdjen el barnulni/hervadni/rothadni)! A készítményt teljes egészében készen kell hozni, a kiállítás helyszínén a kijelölt helyen, csak az elhelyezés és a szükséges igazítás történik.
Ennek ideje: 15 perc.
A „RÁADÁSFELADAT - témában kiállított munkák értékelése és díjazása az I., II., III. és IV. témában készített
versenymunkáktól elkülönített lesz. Ebben a kategóriában a versenyen nem indulóktól, pl. kísérő-segítő vagy
csak érdeklődő, igyekvő tanulótársaktól is várunk nevezést.
Kérjük, hogy a csak Ráadásfeladattal induló tanulók nevezését is szíveskedjenek határidőig elküldeni!
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