
 
 
 
 

FRESH METAL 2012 
 

CZWARTA EDYCJA KONKURSU “FRESH METAL”  
 

 
Konkurs jest otwarty dla uczniów  

Wytwórni Antidotum, Warszawa, Polska, i Le Arti Orafe, Florencja, Włochy 
 

 
Temat konkursu: GEOMETRYCZNY ŚWIAT 
Organizator: LE ARTI ORAFE JEWELLERY SCHOOL 
Cel konkursu: połączenie młodych projektantów biżuterii z różnych krajów by mogli współpracować ze 
sobą, porównać swoje osiągnięcia i poznać najnowsze trendy. 
 
Wytyczne konkursu: geometria jako źródło inspiracji według waszego osobistego punktu widzenia. 
Ćwiczenie w precyzji lub jej celowym braku. 
Dwu- trzywymiarowe obiekty; zaginane, grawerowane, wycinane, lutowane, składane, puste obiekty, 
trompe-l' oeil... deformacje i modyfikacje ciał stałych; figury niemożliwe; powierzchnie 'gorące' i 'zimne'; 
fałszywe perspektywy; powtórzenie modułowe. Kostki, stożki, prostopadłościany, ostrosłupy, płaszczyzny i 
kąty. 
 
Kryteria konkursu: do konkursu zgłosić można pojedyncze obiekty lub zestawy uznawane za 
biżuterię. Mogą być stworzone dowolną techniką manualną, a uczestnicy mogą używać dowolnego 
rodzaju materiału, tak długo, jak ich praca jest zgodna z warunkami konkursu. Zgłoszenia do konkursu 
będą oceniane pod względem jakości, estetyki i innowacji.  
 
Jury i nagrody:  
Organizator planuje wyznaczyć pierwszą nagrodę (zwycięzcę) i dwa wyróżnienia (jedno za najlepszą 
pracę z Le Arti Orafe, jedno z Wytwórni Antidotum). 
 

- główna nagroda – 1/2 kg srebra 999 od sponsora 
- wyróżnienia (jedno wyróżnienie na każdą ze szkół): zestaw narzędzi od sponsora 

 
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcy osobiście w dniu ogłoszenia wyników konkursu, lub, na życzenie, 
pocztą. Organizator zachowuje prawo do przekazania nagród w inny sposób. 
Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega postępowaniu prawnemu. Do czasu oficjalnego ogłoszenia 
wyników, werdykt jest utajniony. 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: w konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i absolwenci 
Le Arti Orafe i Wytwórni Antidotum.  
Każda szkoła może zgłosić do 35 prac. 
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace (zestawy). Prace grupowe są dozwolone, jednak 
jedynie, gdy członkowie grupy są uczniami lub absolwentami, jak zaznaczono wyżej.  
 
Uczestnicy powinni wysłać zgłoszenia w następującej formie: 

- egzemplarze na konkurs i wystawę 
- płytę CD lub DVD zawierającą: 

 kolorowe zdjęcie w formacie 'JPG' w rozdzielczości 150 DPI i w formacie 'TIF' w 
rozdzielczości 300 DPI każdej zgłoszonej pracy 

 wypełnione zgłoszenie w formacie 'word' 
- wydrukowany i podpisany formularz zgłoszenia 

 
Prace powinny być dostarczone w opakowaniu gwarantującym ich bezpieczeństwo w transporcie. 
 
Organizator bierze odpowiedzialność za przesłaną pracę od momentu jej otrzymania do momentu 
odesłania jej do szkoły, która zorganizuje wystawę pokonkursową. 
Odpowiedzialność ograniczona jest do kosztu materiałów użytych do stworzenia prac, określonego w 
formularzu zgłoszeniowym. 
Prace będą zwrócone autorom po zakończeniu wystawy pokonkursowej. 



 
Harmonogram konkursu: prace powinny być przesłane do organizatora na następujący adres: 
LAO srl (Fresh Metal Contest) 
Via dei Serragli 104 
I-50124 Firenze 
 
Do 15. lutego 2012. 
Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 15. kwietnia 2012, a wystawa we Florencji odbędzie 
się w czerwcu 2012 (dokładna data wystawy zostanie ustalona). 
 
Wystawa organizowana przez Wytwórnię Antidotum odbędzie się …………………….. w 
.................................... . 
 
 
Katalog konkursu: LE ARTI ORAFE wydrukuje katalog ze zdjęciami prac i nazwiskami wszystkich 
uczestników. Każdy uczestnik otrzyma dwie kopie katalogu. 
 
 
 
 



  
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU FRESH METAL 2012 

 
Proszę wypełnić i zapisać w formacie word na płycie ze zdjęciami zgłoszonych prac. 

Proszę wydrukować formularz, podpisać go (wymagana także pieczątka i podpis szkoły) i wysłać pocztą razem z 
płytą. 

 
 

Uczestnik 
 
Imię i nazwisko       Data i miejsce urodzenia  
adres e-mail        nr telefonu (z numerem kierunkowym kraju)  
 
szkoła 
 

Opis pracy 
 

Opis pracy (podpis) *: 
 

W przypadku ZESTAWU, każdy jego element powinien mieć osobny podpis. 
 

Wartość ubezpieczenia: 
 

zdjęcie pracy (ikona w niskiej rozdzielczości)

 
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem autorem i jedynym właścicielem praw autorskich do opisanej wyżej pracy (zgodnie z definicją 
prawa o prawie autorskim). Zgadzam się na prezentację mojej pracy i podanych powyżej informacji w ramach akcji promocyjnej i reklamowej 
związanej z konkursem. Znam warunki konkursu i zgadzam się na nie. 
 
 
Data i podpis uczestnika 
 
 
Autoryzacja szkoły 
pieczątka i podpis upoważnionej osoby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (proszę o trzymanie się następującej kolejności opisu, który będzie używany także jako podpis w katalogu konkursowym i jako informacja dla 
jurorów): 
imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, rodzaj (np. broszka, pierścionek itp.), tytuł, rok, materiały, technika, wymiary w mm 
 
Przykład:   John Malkovich, WYTWÓRNIA ANTIDOTUM  
    pierścionek, 2011 
  srebro 925 Silver, plastik, rubin 
  składane i lutowane 
  Mm 35x15x10 


