Zdjęcie – ze strony FAI: https://www.fai.org/fai-young-artists-contest

Międzynarodowa Federacja Lotnicza FAI ogłosiła temat popularnego,
corocznego konkursu plastycznego dla młodych artystów. Młodzież w wieku
od 6 do 17 lat może przesyłać obrazy przedstawiające temat:

Sporty lotnicze czynią świat bardziej przyjaznym.
Bardzo ładne, duże medale i dyplomy FAI zostaną przyznane zwycięzcom w trzech
kategoriach wiekowych (6-9, 10-13, 14-17 lat). Decyzję międzynarodowego Jury
poznamy już w kwietniu 2021 roku.
Konkurs Młodych Artystów FAI jest prowadzony we współpracy z członkami FAI,
na całym świecie. Aby wziąć udział w polskiej edycji, młodzi artyści muszą przesłać
swoje prace do regionalnego organizatora konkursu.
Z upoważnienia Aeroklubu Polskiego organizatorem konkursu w Polsce jest
Aeromodelklub Bemowskiego Centrum Kultury – członek zwyczajny Aeroklubu
Polskiego. Komisja krajowa wybierze najlepsze prace, po 3 w każdej kategorii
wiekowej i prześle do FAI przed 1 kwietnia 2021 roku. Ostateczni zwycięzcy zostaną
wybrani przez międzynarodowe Jury FAI.
W ubiegłorocznym konkursie, organizowanym nieprzerwanie przez FAI od 1986 r.,
zgłoszono prace z 13 krajów, a rok wcześniej tych państw było aż 25. To niewątpliwie
za sprawą pandemii, która pojawiła się we wszystkich zakątkach świata. Najlepszym
potwierdzeniem, jak pandemia sparaliżowała funkcjonowanie świata, były kłopoty z
wysłaniem prac do Szwajcarii. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i prace z
Polski dotarły na czas. Radość była tym większa, gdy ogłoszono wyniki Finału
Światowego i cały świat się dowiedział, że Milena Bąk z Polski została laureatem w
grupie najmłodszych dzieci, zajmując III miejsce i zdobywając brązowy medal FAI.
Jeszcze raz gratulujemy Milenie, Rodzicom oraz jej Szkole.

W ubiegłym roku w konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież z 13 państw: Chiny,
Finlandia, Indie, Japonia, Kanada, Litwa, Polska, Rosja, RPA, Singapur, Serbia,
USA, Wielka Brytania.
Łączna liczba uczestników – w finale ogólnopolskim, wyniosła 171. Zapraszamy do
udziału w tym roku. Wkrótce opublikujemy pismo organizacyjne Aeroklubu Polskiego
oraz pozostałe informacje i formularze, a już teraz zachęcamy do rozpoczęcia prac
artystycznych.
Poniżej interpretacja tegorocznego tematu.

INRERPRETACJA TEMATU
Oto oficjalna interpretacja tematu konkursu 2021 FAI Young Artists Contest
Sporty lotnicze czynią świat bardziej przyjaznym:
Kiedy myślimy o lotnictwie, nasze pierwsze myśli kierują się ku niebu. Wyobrażamy sobie, jak by to
było szybować w powietrzu, unosić się po niebie w balonie na gorące powietrze, a może nawet
skręcać i manewrować w chmurach w samolocie akrobacyjnym. Choć przebywanie w powietrzu jest
wspaniałe, to tylko część przygody. Każda podróż zaczyna się na ziemi z zespołem ludzi pracujących
razem, aby stworzyć coś magicznego.
Pracując razem grupa entuzjastów lotnictwa może osiągnąć to, czego nie może osiągnąć jedna osoba.
Zawarte podczas pracy przyjaźnie są jedną z rzeczy, które sprawiają, że ludzie zawsze wracają do
sportów lotniczych. Przyjaciele, którzy spotykają się latając na lotniach, wspólnie cieszą na zboczach
klifów na całym świecie. Piloci balonów jedzą gorące posiłki z załogą pościgowego pojazdu po locie
nad wiejskim krajobrazem. Pokazy lotnicze oczywiście oferują to wszystko razem. Każdy jest
zaproszony do dzielenia radości, jaką daje lotnictwo sportowe. Piloci uwielbiają rozmawiać o swoich
samolotach, ekipy naziemne dzielą się pracą niezbędną do zapewnienia bezpieczeństwa i
doskonałego stanu technicznego maszyn. Każdy samolot to powód do rozmów. Każdy z nich daje
ludziom możliwość zadawania pytań lub dzielenia się własnymi historiami lotniczymi. Szansa na
przejażdżkę jest dla niektórych nie do powstrzymania, podczas gdy inni jedzą smaczne jedzenie i
oglądają pokazy nad głowami. Pojedynczy spadochroniarz na niebie może przyciągnąć uwagę setek
osób poniżej. Po zakończeniu przygody zarówno uczestnicy, jak i widzowie wyjeżdżają z nowymi
przyjaźniami oraz historiami, którymi mogą się dzielić między sobą i innymi.
Sporty lotnicze zbliżają ludzi i tworzą przyjaźnie, które łączą ludzi z całego świata i w każdym wieku.
Teraz twoja kolej, aby wziąć swoje ulubione materiały artystyczne i stworzyć plakat, który uchwyci
bardziej przyjazny świat, tworzony przez ludzi spotykających się i dzielących swoją miłość do
lotnictwa sportowego.
Tekst oryginalny
https://www.fai.org/yac-contest-theme
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