
Siedem grzechów głównych
Konkurs w kategoriach: malarstwo, poezja, film kręcony komórką

Organizator:
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 032/262 20 61
www.palac.art.pl

Współorganizatorzy:
Muzeum Diecezjalne w Sosnowcu, ul. Korczaka 5, Bazylika NMP Królowej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej, 
ul. Królowej Jadwigi 17.

Partnerzy: 
Wydział Katechetyczny Diecezji Sosnowieckiej

Patronat medialny:
Radio „eM” 107,6 FM w Katowicach, Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej

Tematem  konkursu jest  siedem  grzechów  głównych,  do  których  zaliczamy:  pychę, 
chciwość,  nieczystość,  zazdrość,  nieumiarkowanie  w  jedzeniu  i  piciu,  gniew  oraz 
lenistwo. Wywołując ten problem pragniemy za pomocą środków wypowiedzi artystycznej 
podjąć dyskusję na tematy:

1. Co jest dla nas ważne, o co zbiegamy?
2. Co staje się obiektem naszego pożądania, zazdrości, gniewu, itd.?
3. Jak radzimy sobie w czasach pogoni za sukcesem, rządzonych reklamą, nastawionych na komercję?
4. Jakich  wyborów  dokonujemy  i  jak  podejmowane  decyzje  wpływają  na  nasze  życie  i  naszego 

otoczenia?
5. Co rozumiemy pod pojęciem grzechu? Jaka jest nasza moralność?
6. Co robimy z naszą wolnością?

Problematyka  grzechów  głównych  wielokrotnie  podejmowana  była  przez  artystów  
i odnajdziemy ją m.in.:
–  plastyka: w  dziełach  Hieronima  Boscha,  Pietera  Breughela  (starszego),  Marca  Chagalla;  
w reklamie lodów „Magnum” slogan Zgrzesz z Magnum siedem razy nawiązuje wprost do siedmiu grzechów 
głównych;
– poezja: w wierszach Jacka Kaczmarskiego Wojna Postu z Karnawałem, w cyklu wierszy Jana Lechonia 
z tomu Srebrne i czarne; 
–  film: Siedem w  reż.  Davida  Finchera  z  Bradem  Pittem,  Charlie  i  fabryka  czekolady 
w reż. Tima Burtona z Johnny Deppem.
Temat  ten  często  podejmują  również  uczniowie  szkół  plastycznych  i  studenci  uczelni 
artystycznych.
Zapraszamy,  zatem  do  przedstawienia  motywu  siedmiu  grzechów  (lub  wybranego/ 
wybranych).  W każdej kategorii przyznamy nagrody i wyróżnienia.  O rozdysponowaniu 
nagród zadecyduje jury w zależności od ilości i poziomu dostarczonych prac.

Uwagi:
Konkurs  ma  charakter  otwarty,  nieodpłatny.  Uczestnicy  podejmują  decyzję,  w  której 
formie konkursu pragną wziąć udział, i we wskazanej technice wykonują prace.
Termin oddania prac – 17.04.2009

Ogłoszenie wyników – 23.04.2009
Zakończenie,  podsumowanie,  wręczenie  nagród –  30.04.2009  r.  w  Pałacu  Kultury 
Zagłębia  w  Dąbrowie  Górniczej.  Podczas  finału  przedstawimy  najlepsze  filmy, 
zaprosimy na wernisaż  wystawy,  zaprezentujemy wybrane wiersze oraz pokażemy film 
fabularny związany z tematyką konkursu. Prezentacja prac będzie miała także miejsce  
w Muzeum Diecezjalnym w Sosnowcu, w Bazylice NMP Królowej Anielskiej w Dąbrowie 
Górniczej oraz w mediach.

Konkurs malarski
Techniki malarskie (malarstwo olejne, akwarelowe, temperowe, akrylowe, pastel, inne). 
Dopuszczalne jest łączenie i mieszanie technik (z rysunkiem, grafiką), pod warunkiem,  
że malarstwo będzie stanowiło ponad 50% płaszczyzny.
Format i forma prac dowolna. 
Kategorie wiekowe: 7-9 lat, 10-14 lat, 15-20 lat.
Zasady przyjmowania prac plastycznych  zawarte są w karcie zgłoszenia.

Konkurs poetycki
Kategorie wiekowe: 10-14 lat, 15-20 lat, dorośli.
Uczestnik składa prace w 2 formach: 
• papierowej (wydruk), 
• zapisu na płycie CD (dla ułatwienia reprodukcji tekstu). 

Autor może przesłać maksymalnie 3 wiersze
Zasady przyjmowania wierszy zawarte są w karcie zgłoszenia.

Konkurs filmowy
Kategoria wiekowa: 12-15 lat, 16-22 lata.
Autorzy  nagrywają  filmy  przy  użyciu  telefonu  komórkowego  (np.  reporterskie, 
reklamowe).  Każdy  uczestnik  może  dostarczyć  maksymalnie  2  pliki  filmowe 
z  rozszerzeniem  3gp  lub  avi  zapisane  na  płycie  CD  lub  DVD.  Czas  trwania  filmu 
maksymalnie 3 minuty. 
Do konkursu zostaną dopuszczone filmy, które w sposób oczywisty nawiązywać będą do 
wskazanej tematyki. Zasady uczestnictwa zawarte są w karcie zgłoszenia.

Uwagi końcowe:
W  każdej  kategorii  konkursowej  zostanie  powołane  jury  składające  się  ze  specjalistów.  Decyzja  jury  jest 
ostateczna  i  nie  podlega  odwołaniu.  Organizatorzy  nie  zwracają  prac  i  zastrzegają  prawo  do  zmian  
w  regulaminie.  Uczestnicy  dostarczają  twórczość,  która  nie  uczestniczyła  w  innych  konkursach  
i nie była prezentowana w mediach. Prace muszą być składane z wypełnioną kartą zgłoszenia i bez niej nie będą 
brały  udział  w  konkursie.  Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo  do  publikowania,  reprodukowania, 
eksponowania prac w celu promocji uczestników i reklamy konkursu. Autorzy nie pobierają wynagrodzenia za 
prezentację  swojej  twórczości,  wyrażają  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymagań 
organizacji konkursu. Wszystkie prace należy składać w siedzibie organizatora. Przystąpienie do konkursu jest 
jednoznaczne z akceptacją założeń regulaminowych.

Regulamin  i  formularz  zgłoszeniowy  dostępne  są  na  stronie  internetowej  organizatora  i  partnerów.  
Osoba odpowiedzialna za przebieg konkursu: Sylwia Nowak, Starszy instruktor ds. plastyki i edukacji, 
mail: sylw.plast@wp.pl, tel. 032/262 20 61
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