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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων
και Νηπιαγωγείων
Θέμα: 19η Kanawaga Διεθνής Μπιενάλε Παγκόσμιας Παιδικής Τέχνης
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε να ενημερώσετε τους/τις
εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας σχετικά με τον διαγωνισμό
ζωγραφικής που προκηρύσσεται από τη νομαρχία της Kanawaga, νότια του Τόκυο, στην
Ιαπωνία. Η Kanawaga Διεθνής Μπιενάλε Παγκόσμιας Παιδικής Τέχνης ξεκίνησε από το 1981
και πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια. Εκθέτει έργα παιδικής τέχνης από όλο τον κόσμο
στοχεύοντας στη δύναμη της ζωγραφικής για να προωθήσει τη δημιουργικότητα των
σημερινών παιδιών, τα οποία θα είναι οι αυριανοί ηγέτες. Ακόμα θέτει ως στόχο την
περαιτέρω κατανόηση της κουλτούρας και της διαφορετικότητας σε όλο τον κόσμο.
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2. Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν παιδιά από 4 μέχρι 15 χρονών που έχουν γεννηθεί από
τις 2 Απριλίου 2002 μέχρι και την 1η Απρίλιου του 2014.
Κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο, το οποίο να μην έλαβε μέρος σε
προηγούμενο διαγωνισμό μαζί με την αίτηση συμμετοχής η οποία βρίσκεται στην
ιστοσελίδα: http://www.earthplaza.jp/biennial/English/index.html
Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο.
Τα υλικά και οι τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: νερομπογιές,
λαδοπαστέλ, κολλάζ με χαρτί, τυπώματα κ.ά.
Το μέγεθος των έργων σε χαρτί πρέπει να μην υπερβαίνει τα 54 εκ. σε πλάτος και 38
εκ. σε μήκος. Τα έργα σε καμβά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από το μέγεθος F8
(46Χ38 εκ.).

Τα έργα να μην είναι καδρωμένα.

3. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική. Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν
να εργαστούν στον ελεύθερό τους χρόνο ή κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του
μαθήματος της Τέχνης, όπως επίσης και διαθεματικά όπου το θέμα προσφέρεται.
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4. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι και τις 30
Νοεμβρίου 2018 στη διεύθυνση:
Secretariat, The Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition,
c/o Kanagawa Plaza for Global Citizenship (“Earth Plaza”) 1F

1-2-1, Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama, Kanagawa 247-0007, JAPAN
5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, τις αιτήσεις συμμετοχής,
τον τρόπο αποστολής των έργων, τα βραβεία, την τελετή βράβευσης και την έκθεση των
έργων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την πιο πάνω ιστοσελίδα.
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