Weź udział
w Konkursie Młodych Artystów
Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI
i pokaż światu, jak jesteś utalentowany!
(fot. – FAI)

Czy lubisz rysować i malować? Czy marzysz o sportach lotniczych? Czy
jesteś zaniepokojony sprawami ochrony środowiska? Jeśli tak, sięgnij po
flamaster, ołówek lub pędzel i weź udział w Konkursie Młodych Artystów
FAI - 2018. Celem jest stworzenie dzieła ilustrującego temat
tegorocznego konkursu – LATANIE W PRZYSZŁOŚCI i pokazanie
światu, jak jesteś utalentowana/-y.
Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież w trzech kategoriach
wiekowych:
Młodzik
Junior Młodszy
Junior

(urodzeni między 1.01.2008 a 31.12.2011),
(urodzeni między 1.01.2004 a 31.12.2007),
(urodzeni między 1.01.2000 a 31.12.2003).

Interpretacja tematu na rok 2018

Latanie w Przyszłości
Jeżeli kiedykolwiek marzyłeś o lataniu lub zbudowałeś samolot z papieru, podążałeś śladami
mężczyzn i kobiet, którzy stworzyli świat lotnictwa taki, jaki znamy dzisiaj. Pomysły były
spisane na papierze. Modele z drewna i materiału były budowane, aby przetestować
projekty, zanim rzeczywiste balony, szybowce i samoloty zostały zbudowane i przetestowane
w powietrzu przez dzielnych mężczyzn i kobiety. Obecnie projektanci samolotów z całego
świata pracują współpracują ze sobą, planując i sprawdzając nowe rozwiązania na
komputerach. Kiedy projekty nabierają ostatecznego kształtu, inżynierowie i producenci
wykorzystują najnowsze kompozyty i inne materiały, aby samoloty były lżejsze i bardziej
wszechstronne niż kiedykolwiek, i spełniały oczekiwania dzisiejszych lotników.
Pierwsze samoloty były powolne i ociężałe. Dzisiaj samoloty akrobacyjne ścigają się po niebie
z prędkościami ponad 400 km/h i wykonują manewry, które rozerwałyby na strzępy
wcześniejsze samoloty. Balony przeszły z unoszenia się nad miastami do latania na całym
świecie, na wysokościach, na których potrzebny jest skafander kosmiczny! Zabawkowe
szybowce przeistoczyły się w drony o różnych kształtach i rozmiarach. Prawdziwe drewniane
szybowce stały się lżejsze i bardziej zaawansowane, „wspinając” się wyżej i latając dłużej niż
kiedykolwiek. Każde pokolenie wnosi pasję do latania i wprowadza nowe technologie oraz
pomysły w oparciu o rozwiązania z przeszłości.
Jakie nowe pomysły i innowacje ukształtują lotnictwo przyszłości? Od lotni i spadochroniarzy
do pilotów dronów i astronautów, a jedynym ograniczeniem dla przyszłości lotnictwa jest
wyobraźnia producentów, marzycieli i dzisiejszych pilotów. Nadszedł czas, aby sięgnąć do
własnej wyobraźni, wziąć ulubiony komplet kredek, markerów, ołówków i farb oraz stworzyć
plakat na tegoroczny Konkurs FAI pt. “Latanie w przyszłości”. Pokaż nam swoją wizję tego,
co może się stać, gdy ludzie będą pracować razem i podążać za swoją pasją do latania.
Powodzenia!
Tekst oryginalny - https://www.fai.org/yac-contest-theme
Tłumaczenie: Igor Skawiński

Jak wziąć udział w konkursie?
Wszystkie informacje szczegółowe na temat konkursu znajdziecie na stronie
AEROKLUBU POLSKIEGO (www.aeroklubpolski.pl), jak również upoważnionego
organizatora konkursu w Polsce, tzn. Bemowskiego Centrum Kultury –
www.bemowskie.pl. Prace laureatów z państw uczestniczących w konkursie
wysyłane są do siedziby FAI i tam oceniane przez Międzynarodowe Jury. Stają się
własnością FAI i mogą być używane dla różnych celów. Dlatego też zaleca się
organizatorom konkursów krajowych zrobienie wysokiej jakości kolorowych kopii prac
dla własnych celów przed wysłaniem oryginałów do FAI.

O Konkursie Młodych Artystów FAI
Konkurs Młodych Artystów FAI jest organizowany nieprzerwanie od 1986 r.

Polska uczestniczy w nim od 2000 roku, a Bemowskie Centrum Kultury,
z upoważnienia Aeroklubu Polskiego, jest organizatorem konkursu
w Polsce od 2007 roku.
Jego celem jest promocja sportu lotniczego oraz przybliżenie wielu aspektów
lotnictwa. Konkurs FAI, to także możliwość pokazania różnych umiejętności
i osobowości poprzez sztukę.
W celu zainspirowania młodych artystów Międzynarodowa Komisja Edukacji
Lotniczej i Kosmicznej FAI CIEA określa co roku inny temat związany ze sportem
lotniczym i lotnictwem ogólnym.
Wśród laureatów – medalistów FAI, na szczeblu światowym jest już wiele osób
z Polski. W roku ubiegłym międzynarodowe Jury oceniło bardzo wysoko pracę Lidii
Pankowskiej w kategorii „Młodzików”, przyznając jej brązowy medal FAI oraz Hanny
Tomaszuk – także brązowy medal w kat. „Juniorów Młodszych”. Prace polskich
Artystek można obejrzeć pod tym linkiem:
http://bemowskie.pl/content-dir/uploads/2016/04/2017_FOKMA_FAI_Katalog-Prac-Laureat-w.pdf

Aeromodelklub
Bemowskiego Centrum Kultury
(oprac. Bogdan Wierzba)

