
62. OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS RECYTATORSKI 

28 marca 2017

R e g u l a m i n - skrót

Nadzór  nad  programowym  i  artystycznym  kształtem  Konkursu  pełnić  będzie
RADA  ARTYSTYCZNA  Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego  powołana
przez  Towarzystwo  Kultury  Teatralnej.  W  skład  Rady  wchodzą  konsultanci
Konkursu,  instruktorzy  oraz  przedstawiciele  TKT.  Sekretariat  RADY  oraz
organizatora  mieści  się  w  Zarządzie  Głównym  Towarzystwa  Kultury
Teatralnej,  02-053  Warszawa,  ul.  Reja  9;  tel.  825-39-73,  fax  825-34-89;
e mail tkt@tkt.art.pl

                                                                               I

1. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest imprezą otwartą.

2. Warunkiem  udziału  jest  przygotowanie  repertuaru  nie  prezentowanego  w  poprzednich  OKR
i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. 

3. Repertuar  zgłoszony  i  wykonany  w  przeglądzie  stopnia  najniższego,  nie  może  być  zmieniony.
Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub).

4. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie KARTY UCZESTNIKA w sekretariacie organizatora eliminacji
rejonowych w RCKP Krosno. 

5. W Konkursie uczestniczyć mogą osoby uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej i starsze.

6. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji. 

62. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski przeprowadzony będzie w formie czterech turniejów
A. TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Uczestnicy turnieju występują w dwóch kategoriach:
- młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
- dorosłych.

2. Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie i prozę.

3. Do prezentacji uczestnik wybiera 2 utwory: 

- prozę oraz 

- utwór poetycki.
Łączny czas wykonania nie może przekroczyć   10 minut     /będzie rygorystycznie przestrzegany/
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B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Wykonawca jest solistą.

3. Repertuar obejmuje:
- 3 utwory śpiewane
- 1 utwór recytowany.

4. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
- wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzyką
- uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.

5. Do prezentacji uczestnik zgłasza  2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci
śpiewany utwór z tekstem własnym (do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu
recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania   nie może przekroczyć 10 minut.

6. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź
wcześniej dokonane nagranie (półplayback).

7. Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko
wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Pierwszy stopień eliminacyjny ustala wojewódzki organizator Konkursu.

3. Uczestnicy przygotowują spektakl  w oparciu o dowolny materiał  literacki.  Czas  trwania nie może
przekroczyć 30 minut.

D. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Obserwacja Konkursu kazała stwierdzić niewystarczalność form dotychczas "oferowanych" wykonawcom
- proponują oni programy nie mieszczące się praktycznie w żadnym z trzech turniejów. Miewamy na
przykład  do czynienia  z  występem, który  nie  jest  recytacją,  a  nie  stał  się  jeszcze  teatrem.  Bądź  też
z łączeniem - w obrębie jednego utworu - mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem...  Wszystkie takie
propozycje łączy jednak wspólna cecha: wychodzą od słowa, są próbą jego interpretacji, sprawdzenia
jego związków z innymi językami sztuki.  Postanowiliśmy dostrzec to zjawisko, pozwolić mu zaistnieć
niejako "oficjalnie", dać szansę publicznej prezentacji i fachowej oceny.

II.

Obowiązują następujące z a s a d y:

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

2. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów).

3. Dowolna forma prezentacji  (np.  teatr  jednego wiersza,  łączenie  słowa mówionego ze śpiewem,
z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).

Czas występu nie może przekroczyć   7 minut.

Uwaga  dotyczy  uczestników  wszystkich  turniejów:  Przekroczenie  limitu  czasu  przez
wykonawcę może spowodować wyłączenie go z oceny przez Sąd Konkursowy.

2



III.

1. Sądy Konkursowe dokonują oceny wg następujących kryteriów:
- dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych

uczestnika)
- interpretacja utworów
- kultura słowa
- ogólny wyraz artystyczny.
W turnieju wywiedzione ze słowa Sądy Konkursowe uwzględniają ponadto:
- celowość  użycia  środków  pozasłownych  (np.  kostiumu,  dźwięku,  elementów  scenografii

i innych) wspomagających interpretację
- kompozycję sceniczną występu.
W turnieju teatrów jednego aktora Sądy Konkursowe uwzględnią również:
- opracowanie dramaturgiczne
- opracowanie reżyserskie
- wykonanie zadań aktorskich
- inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.
W turnieju poezji śpiewanej Sądy Konkursowe uwzględniają także:
- zgodność muzyki z charakterem wiersza
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
- wartości artystyczne muzyki.

W doborze repertuaru pożądane jest wyjście poza kanon lektur szkolnych i rozszerzenia
zakresu poszukiwań literackich. 

Regionalne  Centrum  Kultur  Pogranicza  jest  organizatorem  eliminacji  powiatowo-
rejonowych, które odbędą się 28 marca 2017 r. o godz. 10 00 w RCKP, ul. Kolejowa 1.
Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do  22 marca 2017 /po tym okresie nie będą
przyjmowane/ prosimy przesyłać na adres:
     

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
38-400 Krosno
ul. Kolejowa 1

lub e-mail: rckp@rckp.krosno.pl
tel/fax: 013 43 218 98

Szkoła może zgłosić do 6 recytatorów łącznie ze wszystkich kategorii
Ubiegłoroczny laureat może dodatkowo zgłosić 2 uczestników

/informacji udziela pani Anna Jakubik/
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