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“Сповіщайте про Його чудесні діяння” 

  
  
  
  
Музей церковної історії  
Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів 
  

Загальні інструкції  
  
Тема виставки  
  
Тему виставки---“Сповіщайте про Його чудесні діяння”---взято з одкровення, даного 
пророку Джозефу Сміту у 1831 році: “Моліться Господу, прикликайте Його святе ім’я, 
сповіщайте про Його чудесні діяння серед людей” (УЗ 65:4). Запрошуємо митців, яких 
надихнула ця тема, створити нові роботи для Дев’ятого міжнародного мистецького 
конкурсу. Витвори мистецтва можуть зображати усе, що пов’язане з життям, історією, 
віровченнями, цінностями та Писаннями святих останніх днів.  
  
Дати виставки  
З 16 березня 2012 р. до 14 жовтня 2012 р.  
  
Терміни реєстрації  
Бланки заяви можна заповнювати он-лайн, починаючи з 4 квітня 2011 р., їх необхідно 
здати або надіслати поштою не пізніше п’ятниці, 7 жовтня 2011 р.  
  
Вимоги до учасників  
У конкурсі можуть брати участь члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, віком від 
18 років і старші. (Їм має виповнитися 18 до 31 грудня 2011 р. включно). Кожний заявник 
може подати лише один витвір мистецтва. Заявлені роботи мають бути новими і 
створеними після 1 січня 2009 р.   
  
Реєстрація митців  
Щоб подати свою роботу на конкурс, митцям необхідно зареєструватися. Для цього 
виконайте інструкції, подані далі, під заголовком “Інструкції для подачі робіт”. Після 
реєстрації митці отримуватимуть періодичні новини про дати майбутніх виставок та їхні 
теми.  
  
Техніка виконання  
Ми вітаємо використання усіх художніх засобів та стилів. Серед заявлених творів можуть 
бути---але не обмежуватись ними---живопис, скульптура, текстиль, гончарні вироби, 
кераміка, ювелірні вироби, різьблення по дереву, фотографія, вироби з металу, малюнки, 
пастелі та гравюри. У витворах мистецтва можна відображати широке коло культурних та 
естетичних традицій.  
  
Обмеження за розміром  



 
Витвір мистецтва має бути не більше 213 см з найдовшого боку, включаючи раму.  
  
Критерії оцінки  
Роботи будуть оцінюватися з огляду на вдале розкриття теми святими останніх днів; за 
рівнем естетичного і технічного виконання; а також творчого підходу, оригінальності та 
художньої якості твору. Члени журі будуть прагнути, щоб на виставці були представлені 
твори з багатьох куточків світу.  
  
Процес оцінювання  
Журі проведе оцінювання в два етапи. На першому етапі будуть оцінюватися фотографії 
мистецьких творів, подані разом з бланком заяви. Переможців першого етапу повідомлять і 
дадуть їм інструкції про те, як надіслати оригінал роботи до Музею церковної історії на 
другий етап оцінювання. Роботи, які переможуть на другому етапі, будуть представлені на 
виставці.    
  
Оголошення переможців  
Музей церковної історії надішле результати першого етапу оцінювання до 31 грудня 2011 р. 
включно. До листа додаватимуться інструкції про те, як надіслати оригінал твору до музею. 
Митці не повинні надсилати оригінали своїх робіт до музею, якщо їх про це не 
попросять. Роботи, прийняті на виставку, мають залишатися в музеї, доки виставка не буде 
офіційно закритою для широкого загалу.  
   
Нагороди  
Буде дана певна кількість “Премій купівлі” за роботи, придбані для колекції музею. До 20-ти 
премій “За видатні досягнення”, вартістю 500 доларів США кожна, буде дано як визнання 
високого рівня робіт. Нагороди за твори, які найбільше сподобалися відвідувачам, будуть 
призначені незадовго до закриття виставки.  
  


