
   

 

 
Regulamento do Concurso Internacional  

Pesquisas Interculturais na Arte 
 “O meu Outro” 
(pl: “Mój Inny”) 

[ Ryszard Kapuściński ] 

 

I. Entidade Organizadora 

Escolas Plásticas de Tadeusz Makowski em Lódź 

(pl: Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi) 

 

II.  Sobre o Concurso 

“Aqui está o meu Outro. Se o destino o levar a um Outro – Outro para ele – três traços do Outro terão 

a maior importância: a raça, a nacionalidade e a religião. Ando à procura dos pontos comuns destes 

traços, daquilo que os une. Pois bem, todos estes traços têm uma grande carga emocional, tão grande 

que de vez em quando o meu Outro não consegue dominá-la” [Ryszard Kapuściński] 

 

Queremos que os participantes do Concurso sejam representantes de uma sociedade aberta, na qual é 

possível uma convivência pacífica dos representantes de várias comunidades com culturas, etnias e 

religiões diferentes.  

 

III.  Finalidade do Concurso 

Promover a ideia de tolerância e luta contra preconceitos, aversão, desaprovação, xenofobia e falta de 

conhecimento. O desconhecimento de culturas, tradições, ritos, religiões ou línguas de outras nações 

reforça estereótipos e produz atitudes e comportamentos xenofóbicos.  

 

IV.  Regras de Participação 

O concurso é dirigido aos alunos de todos os tipos de escolas plásticas de nível secundário.  

 

 

 

 

 



V. Condições de Participação no Concurso. 

a) Os trabalhos serão selecionados nas seguintes categorias: 

− desenho, 

− pintura, 

− gráfica artística, 

− fotografia, 

− cartaz, 

− escultura. 

b) Dimensões dos trabalhos: 

− desenho e pintura – formato mínimo A3, 

− gráfica artística, fotografia – formato mínimo A3, 

− cartaz – formato mínimo A3,  

− escultura – formato mínimo de 20 cm × 20 cm × 15 cm 

c) Os participantes do Concurso suportam os custos de preparação e entrega dos seus trabalhos.  

d) Cada participante pode apresentar um máximo de 3 trabalhos. 

e) Os trabalhos não serão reenviados, tornando-se propriedade do organizador do Concurso. 

f) Todos os trabalhos devem ser identificados com os seguintes dados: nome do autor, idade, ano de 

escolaridade, nome e domicílio da escola, dados relativos ao trabalho (título e técnica) e nome do 

professor que orientou a execução do trabalho. 

VI.  Os trabalhos devem ser enviados para a seguinte morada: 

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego, ul. Gandhiego 14,  

91-112, Łódź, Polska 

VII.  Prazo de apresentação dos trabalhos: 14.02.2014 

VIII.  Data de seleção dos trabalhos: 14.03.2014 

IX.  Os trabalhos serão selecionados por uma comissão de concurso nomeada pelo Diretor do Centro 

de Educação Artística (pl: Centrum Edukacji Artystycznej), composta por profissionais associados 

aos ambientes artísticos. A referida comissão concederá igualmente os prémios.  

X. A decisão do júri é definitiva. 

XI.  Os resultados do Concurso serão publicados no site da escola www.plastyklodz.pl 

XII.  Os trabalhos selecionados pelo júri serão apresentados numa exposição que se realizará depois do 

concurso.  

XIII.  Para obter mais detalhes relativos ao Concurso, contactem o Comissário do Concurso: 

piotr_izydorczyk@wp.pl  


