Regulamin
Regionalnego Przeglądu Kurpiowskiej Sztuki Ludowej 2021
Organizator:
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży
- Fundacja Sztuk i Dialogu
Pomocy finansowej udzielili:
- Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
- Starostwo Powiatowe w Łomży
Cele przeglądu:
- Prezentacja wybranych dziedzin twórczości ludowej regionu łomżyńskiego (dawne woj.
łomżyńskie).
- Popularyzacja kurpiowskiej sztuki ludowej wśród społeczności lokalnej i globalnej.
- Umożliwienie twórcom ludowym działającym na terenie Kurpiowskiej Puszczy Zielonej,
konfrontacji własnych dokonań i poszukiwań artystycznych.
Warunki uczestnictwa:
1. W Przeglądzie może wziąć udział każda tworząca osoba, bez względu na wiek, która
wykonuje swoje prace zgodnie z technikami wytwórczymi charakterystycznymi dla regionu
Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
2. Przegląd skierowany jest do osób zamieszkujących tereny dawnego województwa
łomżyńskiego, tzn. z powiatów: Łomża, Grajewo, Zambrów, Kolno, Wysokie Mazowieckie.
3. W każdej z dziedzin twórczości twórca dostarcza dowolną ilość prac, jednak nie mniej niż 3.
4. Każda osoba może wziąć udział w dowolnej ilości kategorii, pamiętając o limicie prac.
5. Prace dostarczane na przegląd powinny być wykonane po 2018 roku.
6. Każda praca powinna być zaopatrzona w karteczkę, na której powinny znajdować się
informacje: imię i nazwisko autora, wiek autora, rok wykonania pracy, cena wyrobu oraz
nazwa przedmiotu (można skorzystać z załączonego do karty zgłoszenia wzoru opisu
pracy).
7. Każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia, która stanowi załącznik do niniejszego
regulaminu.
8. Uczestnicy konkursu dostarczają wypełniają kartę zgłoszenia i prace z następujących
dziedzin twórczości ludowej:
a) Plecionkarstwo
- wyroby ze słomy, korzenia, wikliny oraz połączenia wymienionych wyrobów,
wykonane technikami charakterystycznymi dla terenów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej
( koszyki, stępy, kosze gospodarskie itp.)
b) Plastyka obrzędowa
- tradycyjne pisanki wykonane techniką batikową i skrobane (barwione naturalnymi
barwnikami),
- pieczywo obrzędowe (nowe latko, byśki),
c) Wycinankarstwo
- wycinanki według technik i wzorów obowiązujących na terenie Kurpi (leluje, kogutki,
gwiazdy).
d) Wyroby używane do zdobienia wnętrza izby
– wyroby z bibuły i piór itp., np. bukiety, kierce.

Terminy:
1. Prace należy dostarczyć do Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży,
ul. Małachowskiego 4, 18-400 Łomża, w terminie do 31 maja 2021 r.
2. Rozstrzygnięcie Przeglądu nastąpi w czerwcu 2021 roku.
3. O wynikach laureaci zostaną poinformowaniu telefonicznie lub mailowo.
4. Prace laureatów prezentowane będą w formie on-line na stronach internetowych
organizatora przeglądu, jego profilach społecznościowych oraz stronach partnerów zadania.
Planowane jest zorganizowanie wystawy stacjonarnie o ile warunki pandemiczne na to
pozwolą.
5. Wręczenie nagród laureatom planowane jest na dzień 20 czerwca 2021 roku, podczas
koncertu finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Zespołów Kurpiowskich 2021 – o ile
warunki związane z obostrzeniami na to pozwolą.
Ocena prac:
1. Prace dostarczone na Przegląd oceniać będzie komisja powołana w tym celu przez
organizatora. Decyzja komisji jest ostateczna.
2. W skład komisji wejdą: etnografowie i instruktorzy specjalizujący się w zakresie tradycji i
wytwórczości ludowej terenów Kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
3. Komisja przyzna nagrody i wyróżnienia z podziałem na kategorie zgodnie z regulaminem,
biorąc pod uwagę również wiek uczestników oraz sporządzi protokół, który dostępny będzie
na stronach internetowych organizatora.
4. Nagrody zostaną przyznane w każdej dziedzinie twórczości ludowej.
Uwagi
Organizatorzy konkursu oczekują na prace wykonane tradycyjną techniką.
Organizatorzy nie zwracają pisanek, wycinanek i wyrobów z bibuły.
Dodatkowych informacji udziela:
Izabela Cierpikowska- instruktor ds. folkloru i plastyki
Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży, 18-403 Łomża, ul. Małachowskiego 4,
tel. 086 219 01 11, w.18 e-mail:roklomza@4lomza.pl

