
Kutse lastele ja õpetajatele 
osalemiseks 49. rahvusvahelisel laste 
kunstinäitusel Lidice 2021
Sada aastat tagasi kasutas tšehhi kirjanik Karel Čapek oma näidendis 
R.U.R. esimest korda sõna robot. Tehistöölistele nime leidmiseks küsis 
ta nõu oma venna, maalikunstniku Josef Čapeki käest. „Kutsu neid 
robotiteks,“ pomises Josef Čapek läbi oma pintsli. Ja nii sai sunnitööd 
kirjeldavast slaavi sõnast „robota“ sõna, mida teab kogu maailm.

Huvitav oleks näha, mida kirjutaks Karel Čapek täna, kui erinevad 
seadmed ümbritsevad meid veelgi rohkem - need aitavad kodus, 
tootmises, meditsiinis. Küsimus on selles, kas need mitte ei vii meid 
mõnes osas ummikteele, seega on tehisintellekti eetiliste põhimõtete 
soovitamine üks 2021. aasta UNESCO peakonverentsi teemasid.

49. rahvusvahelise lastekunstinäituse Lidice jaoks valiti 
järgmine teema:

ROBOT ja tehisintellekt

Maya Sophie Stansbury (14 aastat) 
ZUŠ B. Martinů, Polička, Tšehhi Vabariik

Vasakult: Anna Vetešníková (11 aastat), ZUŠ Mšeno, Tšehhi Vabariik • Madeleine Matějková (13 aastat), ZUŠ Nové Město 

pod Smrkem, Tšehhi Vabariik • Hiba Khamlichi (15 aastat), Rabat, Maroko



Registreerimine
49. konkursile tööde saabumise tähtaeg on 19. veebruar 2021

Taotlus osalemiseks:
1. Osalemiseks registreerumiseks täitke taotlusvorm, mille saab alla laadida 

aadressilt www.mdvv-lidice.cz/vyzva/. Esitatud töödele lisage täidetud 
taotlusvorm ja osalejate nimekiri.

Kunstiteoste tähistamine
2. Kasutage võistlustööde märkimiseks MÄRGIST (laadige alla ülalnimetatud 

veebisaidilt).

a. Lapse nimi ja perekonnanimi

b. Lapse vanus, sünniaasta ja sugu

c. Töö saatnud kooli või organisatsiooni nimi ja täpne aadress (kooli nimi, 
tänav, number, sihtnumber, linn). Hiljem saadetakse sellele aadressile teave 
hindamistulemustest.

d. kirjavahetuseks esitage kooli või organisatsiooni veebileht ja e-post ning 
koolitajate või kunstnike koolitajate e-post, kes esitavad töö ja soovivad olla 
konkursist teavitatud.

e. Kui laps võistleb üksikisikuna, esitage oma nimi, vanus, sugu ja kodune 
aadress, sealhulgas kontaktaadress (vanemad).

Täitke märgis loetavalt, trükitähtedega ja ladina tähtedega (soovitavalt arvutis). Tööd 
loetamatute või mittetäielikult täidetud märgistega eemaldatalse konkursilt.

Konkursist väljaarvamise põhjused: aktsepteeritakse ainult originaalteoseid. 
Koopiaid, kserokse ega elektroonilisi versioone ei hinnata. Hinnatakse ainult neid 
töid, mis järgivad antud aasta etteantud teemat. Suuremate mõõtmetega teosed, 
monteeritud, värviliste ja muude paberitega liimitud teosed või ebapiisavalt 
märgistatud tööd eemaldatakse konkursilt. Ühe saadetise maksimaalne kaal 
võistlustöödega ei tohi ületada 10 kg. Iga üksik töö peab olema korralikult 
märgistatud. Pärast näituse lõppu koostatakse auhinnatud töödest väiksemad 
kogud, mis rändavad mujale Tšehhi Vabariiki ja välismaale.

Lidice mälestusmärk - Lidice galerii
Tokajická 152, 273 54 Lidice, Tšehhi Vabariik
+420 736 642 318, +420 312 253 702, children@lidice-memorial.cz www.mdvv-lidice.cz

Osalemistingimused
• Näitus on avatud 4-16-aastastele lastele; üksikisikud ja lapsed koolidest ning 

kunstiringkondadest. Puuetega osalejad saavad osaleda vanusepiiranguteta.

• Maksimaalne tasapinnalise töö formaat: 70 × 50 cm.

• Maksimaalne ruumilise töö formaat: 100 × 70 × 40 cm, kaal kuni 10 kg.

• Aktsepteeritakse maksimaalselt 2 ühe autori tööd ühes kunstitehnikas; erinevates 
tehnikates on võimalik esitada rohkem teoseid.

• Kooli parima võimaliku võistluskomplekti esitamiseks loomiseks palume töödest 
hoolikas valik.

• Tööd, millelt võib värv maha hõõrduda, tuleb kinnistada.

• Fotosid aktsepteeritakse ainult kvaliteetsel fotopaberil.

• Filmid / animatsioonid: maksimaalselt 3 minutit.

(Kehtivaks võistlusel osalemiseks on vaja täita kõik lihtsustatud ja täielikud tingimused 
aadressil www.mdvv-lidice.cz)

Alateemad
• Mida robot suudab (ei 

suuda) teha

• Masina sees

• R.U.R.: Robotid 
kirjanduses ja filmis

• Aasta 2121

• Tehisintellekti areng 
ja tüübid

• Tehnoloogia ja eetika

• Andmed

• Nanorobotid


