
                                                   

PIÓRO PAPUGI CZY ZĄB JAGUARA? 
KONKURS PLASTYCZNY 

NA WYKONANIE NASZYJNIKA WODZA INDIA ŃSKIEJ WIOSKI   

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pióro papugi czy ząb jaguara? Konkurs 
plastyczny na wykonanie naszyjnika wodza indiańskiej wioski. 
 
Indiański styl jest bardzo ciekawym sposobem na niebanalny wygląd. Kojarzymy go 
głównie z piórami oraz frędzlami, pióropuszami, ponczami i koralikami. Od jakiegoś 
czasu rdzenne kultury Ameryki stały się dla wielu znanych projektantów mody 
inspiracją do tworzenia ubrań i dodatków (biżuterii). W Muzeum Narodowym w 
Szczecinie prezentowana jest wystawa Inspirowani naturą – rękodzieło Indian 
Amazonii. W hołdzie Borysowi Malkinowi (kwiecień 2018 – styczeń 2019). W 
związku z tym zachęcamy dzieci w wieku 8–13 lat do jej obejrzenia i poszukania tam 
pomysłów na stworzenie własnego projektu biżuterii – naszyjnika wodza indiańskiej 
wioski. Należy pamiętać o tym, że Indianie do wyrobu swoich ozdób używali 
produktów ze środowiska naturalnego (różnorodnych nasion, łupin, ptasich piór, kości 
zwierzęcych, barwników roślinnych, drewna, kory, bawełny, węgla drzewnego, 
żywicy itp.). Odwzorowaniem świata natury są indiańskie wzory i kształty, 
symbolizujące słońce, deszcz, gwiazdy, ziemię czy wodę. Twórczych inspiracji 
dostarczały im również amazońskie zwierzęta (kapucynki, oceloty, tapiry, pekari, 
kapibary, żaby, pancerniki, jaguary, żółwie, papugi, chrząszcze czy tukany), które 
rzeźbili np. w łupinach orzecha. Organizatorzy konkursu również stawiają na naturę. 
Każdy projektant powinien do zrobienia swojego naszyjnika wykorzystać naturalne 
materiały dostępne w swoim środowisku (nasiona, liście, pióra, drewno, korek, 
muszle, kamyki). Naszyjnik powinien pełnić funkcję ozdobną i użyteczną, zatem musi 
nadawać się do założenia. Na wszystkie prace czekamy do 11 listopada 2018 roku pod 
adresem:  
Muzeum Narodowe w Szczecinie  
Dział Edukacji  
ul. Wały Chrobrego 3  
70-561 Szczecin 
z dopiskiem „INDIANIE”. 
 
Wielki finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 listopada 
2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 3.   
 
koordynatorka: Dorota Baumgarten-Szczyrska 
 
 

REGULAMIN KONKURSU 

1. Organizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w Szczecinie (Dział Edukacji i 
Dział Kultur Pozaeuropejskich). 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych w wieku 8–13 lat.  



3. Prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych:  
a) 8–9 lat, b) 10–11 lat, c) 12–13 lat. 

4. Każdy uczeń może wykonać tylko 1 pracę (indywidualnie, prace wykonane w grupach 
nie będą oceniane). 

5. Stawiamy na naturę – zatem prace należy wykonać z materiałów naturalnych (liście, 
nasiona, drewno, korek, muszle, kamienie, pióra itp.) 

6. Wielkość pracy – naszyjnik musi być wykonany w realnych rozmiarach – tak, aby 
można było go założyć. 

7. Liczy się pomysł i estetyka wykonania. 
8. Na wszystkie prace czekamy do 11 listopada 2018 roku. Prosimy dostarczyć je pod 

adres:  
Muzeum Narodowe w Szczecinie 
Dział Edukacji  
ul. Wały Chrobrego 3  
70-561 Szczecin 
z dopiskiem „INDIANIE”. 

9. Praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać informacje o autorze: 
imię i nazwisko uczestnika, wiek, dane adresowe szkoły, imię i nazwisko opiekuna 
wraz z numerem telefonu. 

10. Wielki finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 22 listopada 
2018 roku (czwartek) o godz. 12.00 w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały 
Chrobrego 3.   

11. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do publicznej 
prezentacji zgłoszonej pracy i opublikowania na naszej stronie 
www.muzeum.szczecin.pl danych laureata (finalisty) konkursu. 

12. Organizator nie zwraca prac. 
 

 

 


