STUDENTSKÝ DESIGN

Vyhlášení 1. kola
školní/základní soutěže

Studentský design 2017 je celostátní soutěžní přehlídkou prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s výtvarnými
a uměleckořemeslnými obory (kód oboru 82). Účastnit se mohou žáci a studenti výše určených škol, tj. studující na území ČR bez
ohledu na státní příslušnost a absolventi, kteří ukončili studium v roce 2015 nebo v roce 2016.

Soutěž sestává ze dvou kol:
Zodpovědnost za školní/základní kola nesou ředitelé jednotlivých škol, za celostátní/ústřední kolo zodpovídá ředitel školy pověřené organizace.
1. školní/základní kolo vyhlašuje pořadatel soutěže – 28. listopadu 2016 – a organizují jej jednotlivé školy samostatně,
probíhá od prosince 2016 do ledna 2017; vybrané práce jsou
následně nominovány do celostátního/ústředního kola. Počet
prací přihlášených jednou školou do celostátního/ústředního
kola může být maximálně 5.

2. celostátní/ústřední kolo bude vyhlášeno 16. ledna 2017,
8. března proběhne hodnocení komisařů v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze, od 9. března do 6. dubna bude tamtéž přehlídka prací celostátní soutěže zpřístupněna veřejnosti, vyhlášení laureátů soutěže proběhne současně s jarním zasedáním
Asociace na Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední
umělecké škole textilních řemesel v Praze na 5. a 6. dubna 2017.

Do celostátního kola postupují klauzurní a maturitní práce z probíhajícího školního roku nebo z předešlých dvou let
(v roce 2017 jde o práce vzniklé ve 2. pololetí školního roku
2014/2015, ve školním roce 2015/2016 a v 1. pololetí školního
roku 2016/2017), pokud nebyly v předešlých ročnících již přihlášeny.

Soutěžní přehlídka se týká podstatné části oborů vyučovaných
na výtvarných a uměleckoprůmyslových školách (kódové označení 82); nezahrnuje obory blízké volnému umění a netýká se
ani umělecko-řemeslných replik historických předmětů.

Hodnotí se funkčnost propojení autorské ideje a její realizace v oblasti komunikačního designu a především produktového designu.

Práce pro Studentský design 2017 budou přihlašovány v těchto 5 kategoriích:
Produktový design
(PD)

– nábytek (Ná); – tvarování strojů a nástrojů (Tv); – hračky, loutky (Hr); – hudební nástroje (Hn);
– interiérová tvorba a výstavnictví (In); – keramika, porcelán (Ke); – šperk (Šp); – obalový design (Ob)

Grafický design
(GD)

– grafický design (Gd); – knihy (Kn); – písmo (Pí); – ilustrace (Is); – vizuální styl (Vs)

Multimediální tvorba – animace (An); – webové stránky (Web); – počítačové hry (Ph); – audiovizuální práce (Avp)
(MUT)
Oděv – textil – obuv – oděv (Od); – textil (Te); – obuv (Ob); – módní doplňky (Md);
(OTO)
Sklo
(SK)

– sklo (Sk)
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