
Rekapitulace  III. roèníku  soutìže o  CENU  MODRÉHO  SLONA 

                       Soutìž  o  Cenu  modrého slona 2008  navázala  na  úspìšný   5. roèník  projektu  
Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a Centra pro zdravotnì postižené Libereckého kraje " Tvoøíme duší ",
jehož se stala významnou souèástí.
 
Projekt  se  pomoci  partnerù  zamìøuje  na  prezentování  zajímavé  tvorby  umìlcù  se  zdravotním 
handicapem.  
Hlavním  cílem  je  nejen  pomoci  pøi prezentaci  tìchto  umìlcù,  ale  hlavnì  jejich tvorbu spojovat  
s  umìleckou  èinností  bìžných kulturních  akcí.  Tímto  spojením  vznikají  hodnotné  akce,  jejichž 
nosnou myšlenkou je propojení umìní s citlivostí duše.

Významným  krokem  pro  tento celostátní  projekt  se stala  podpora  øady  významných  osobností
kulturního a spoleèenského dìní nejen z Libereckého kraje, vèetnì osobního se zapojení do akcí.

Vyvrcholení tøetího roèníku  vyhlášené  celostátní soutìže  o  Cenu  modrého  slona  pro rok 2008  
se  uskuteènilo  ve  dnech 17. - 22. 6. 2008 v Liberecké zoologické zahradì.
Celý  tento  roèník byl kladnì  poznamenán dalším zvýšeným  zájmem  o  tuto soutìž.  A  to,  jak ze 
strany soutìžících, tak i veøejnosti. Zapojilo se i nìkolik zahranièních umìlcù.

Zastoupení pøihlášených umìleckých oborù v roce 2008 
  
             - malba v sedmi kategoriích
             - fotografie
             - mozaika
             - keramika
             - kombinovaná technika
             - výtvarné zpracování skla
             
V 19 umìleckých oborech se prezentovalo celkem:

             - 196  jednotlivcù
             -   38  tvùrèích kolektivù
             -   18  ústavù soc. péèe
             -     9  ZŠ a MŠ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statistika soutìže:

    - do výtvarné soutìže v rùzných umìleckých oborech bylo pøihlášeno  2084  výtvarných dìl
    - pro závìreènou pøehlídku, která probìhla ve výstavním pavilónu Liberecké ZOO ve dnech 
      17. - 22. 6. 2008 bylo vybráno odbornou porotou  687 výtvarných dìl

    - závìreèné pøehlídky ocenìných skupin a jednotlivcù v kulturních kategoriích se dne 21. 6. 2008
      zúèastnilo 101 úèinkujících všech vìkových kategorií.

      V prùbìhu týdenní pøehlídky odborná porota vybrala a udìlila :
        - 11 hlavních Cen modrého slona ve vyhlášených kategoriích
        - 56 Èestných uznání za vytvoøená díla a umìlecká vystoupení

Mimoøádnou cenu v kategorii Osobnost roku 2008  obdržela Mgr. Zdena Synovcová, vedoucí SK
Sluníèko Jablonec n. N., za dlouholetou èinnost ve sportovní oblasti s handicapovanými sportovci
/ Olympijské hry 2007 pro handicapované sportovce  v Èínì - úspìšná reprezentace ÈR / 
.

V  celkovém  hodnocení  lze  konstatovat, že  nìkolikadenní pøehlídku  III. roèníku soutìže
o Cenu modrého slona shlédlo  pøes  6500  návštìvníkù z celé ÈR.

Pøíslibem  pro  realizaci  dalšího IV.  roèníku je zvyšující se  zájem partnerù - sponzorù  a  již  
podávané  pøihlášky zájemcù z celé ÈR o tuto soutìž na  r.  2009. 
Soutìž o Cenu modrého slona naplòuje myšlenku  projektu :" BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTÌ."

            - textilní tvorba
            - jiné formy umìl. tvorby / sochaøství, šperkaøství /
            - divadelní tvorba
            - literární tvorba           
            - hudební tvorba
            - taneèní tvorba
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