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Soutěž a výstava jsou realizovány v rámci projektu "Most k porozumění", 
který se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje. 

"Podpořeno grantem z Norských fondů 2014-2021."

V průběhu podzimu 2021 proběhl první ročník výtvarné soutěže na téma „Co Rom, to muzikant –
So Rom, oda lavutaris“. Na soutěž navazovala výstava soutěžních výtvarných prací spojená s
výstavou materiálů mapujících kulturu a integraci romské minority v regionu. Akce proběhla ve
spolupráci s Opavskou kulturní organizací. 
Do výtvarné soutěže se zapojilo 9 škol a NNO z Moravskoslezského kraje, které během měsíce
října zaslaly 36 soutěžních obrázků. V první polovině listopadu vybírala nejpovedenější výtvarné
dílo veřejnost. Obrázky byly zveřejněny na fb stránce NZDM Klubu Modrá kočka, kde sledující
obrázky lajkovali. V této kategorii bezkonkurenčně zvítězil žák 9. třídy ZŠ Bruntál, Zdeněk Horváth,
jehož soutěžní práce „Pohoda“ uchvátilo 130 sledujících. Po ukončení hlasování pak převzala
pomyslnou hodnotící štafetu odborná porota, která vybírala vždy první tři místa ve třech
věkových kategoriích.  V kategorii nejmladších účastníků od 6 do 10 let zvítězili Ema Pospíšilová
(10 let), Martin Vítek (6 let) a David Přibyl (10 let). V kategorii 11 – 14 let zvítězili Nikolas Dužda (13
let), Anna Fiálková (12 let) a Patrik z DD Lichnov (12 let). V kategorii nejstarších soutěžících od 16 do
18 let zvítězili Zdeněk Horváth, kterého ocenila také veřejnost, Jana z DD Lichnov (17 let) a Lenka
Poláčková (15 let). Všem oceněným gratulujeme.
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Od 24. 11. 2021 do konce roku byla ve foyer Obecního domu v Opavě instalována výstava
soutěžních výtvarných prací společně s výstavou materiálů mapujících kulturu a integraci
romské minority v regionu. Výstava měla být zahájena slavnostní vernisáží s doprovodným
kulturním programem a slavnostním vyhlášením vítězů soutěže, z důvodu zpřísnění
epidemiologických opatření těsně před akci byla vernisáž na poslední chvíli odložena. Doufali
jsme, že přeci jen dojde k rozvolnění opatření a budeme moci ji uskutečnit někdy v průběhu
výstavy, ale okolnosti tomu nepřály. Výstava nicméně byla instalována ve veřejně přístupných
prostorách, kam má veřejnost volný přístup a před vstupem do foyer se nacházela také čekárna
očkovacího centra. Tímto krokem jsme chtěli předejít situaci, kdy by mohlo dojít z důvodu
zhoršení epidemie Covid-19 uzavření kulturních center a tedy i znepřístupnění výstavy veřejnosti.
Vítězové byli vyhlášeni prostřednictvím našich webových stránek a FB, odměny pak rozvezly
pracovnice organizace.
Jsme velice rádi, že první ročník této akce se setkal s úspěchem a pozitivními ohlasy ze strany
zúčastněných organizací a škol. Doufáme, že tato akce neproběhla naposledy a budeme na ni
moci navázat také v roce 2022 a tentokrát za příznivějších epidemiologických podmínek.
Děkujeme pracovníkům Opavské kulturní organizace za spolupráci a všem soutěžícím za jejich
krásné obrázky a nadšení, které do své tvorby vložili.


