Mixed Media Box Art
Regler, bedømmelse instruktion og Kriterier
Regler:
1. Mixed Media Box Art er en konkurrence i et vis og fortæl format
2. Kunstværket udføres forud for konkurrencen og indleveres på det tidspunkt, konkurrence afholdes .
3. Det er ikke tilladt at indsende Mixed Media Box Art som har vundet andre konkurrencer.
4. Neglene skal udformes på tipper og placeres i en gennemsigtig boks, således at neglene, der skal ses, kan
vises på konkurrenceområdet under hele arrangementet.
5. Boksen bør ikke være større end 25,5 cm i brede og længde, og ikke mere end 10,5 cm i højden .
6. Er boksen større, kan det resultere i, at den udelukkes for konkurrencen
7. Alle bokse der indleveres skal være 100 % færdiglavet.
8. Boksen skal bestå af et komplet sæt af 10 negle tipper og skal afspejle de forskellige negle størrelser, præcis
som rigtige negle. Alle, der bruger ”One size” tips vil automatisk få 5 point fradrag i deres endelige score.
9. Negle tipperne kan hæftes sammen eller vises separat.
10. Højst 2 bokse per deltager kan indleveres.
11. Konkurrence deltageren skal være til stede for at deltage i Mixed Media Box Art konkurrencen.
12. Alle Mixed Media boksene skal efterlades på konkurrencen indtil afslutningen af konkurrencen.
13. Ingen bokse der efterlades efter konkurrencen er endt, vil blive returneret. Det er deltagerens ansvar at
afhente deres arbejde på det angivne tidspunkt og sted.
14. Alle bidrag skal afleveres på den første dag i konkurrencen på det angivne tid.
15. Alle bidrag skal være ledsaget af en maskinskrevet beskrivelse af det pågældende arbejde, herunder hvilke
typer af negle kunst der er blevet brugt.
16.. Konkurrence deltageren skal bruge mindst 3 af disse 5 negle kunst medier: airbrush, akryl, gel, hånd
maleri (Micro kunst), nailart dekorationer såsom rhinestene, perler, bullion, folie

el. knuste skaller. Manglende brug af tre separate art-medier vil resultere i 5 point fradrag for hver medietype
mindre end 3.
17. Alle tre medier, der anvendes, skal anvendes på en kunstnerisk måde, ellers vil de ikke tælle med i
de krævede 3 nail art medier.
18.. Ingen mærkater eller pre lavet kunstværker såsom maskine lavet 3d kunst eller Fimo figurer er
tilladt i mixed media nail art konkurrencen.
19.. Alt arbejde på den indleveret box, skal være lavet af konkurrence deltageren.
20. konkurrence deltageren, skal være klar til verbalt at forklare, hvordan noget blev skabt hvis dommerne
ønsker det.
21. Konkurrence deltageren må kun indsende deres eget arbejde. Alle kan betvivles, og konkurrence
deltageren kan blive bedt om at genskabe en del af det indsendte arbejde som bevis.
22. Alt af det anvendte nailart på negletipperne, uanset om vedhæftede til tipperne eller ej, vil tælle & må ikke
overskride længere end 2 cm. fra neglens overflade ellers vil der blive fratrukket 5 point fra den endelige score.
Helhedsindtryk og præsentation af den indleveret Mixed Media Box Art som Dommerne vil noterer:
• Hvordan alle dele og stykker af dit komplette design er sat sammen.
• Designet skal flyde fra hver negle, så øjet henledes fra negl til negl.
• Neglenes individuelt repræsenterer komplette design.
Balance
• Designet bør ikke være alt for massivt ej eller for sparsom.
• Kunsten bør være jævnt balanceret på hver negl og fra negl til negl.
• Der bør ikke være store dele på overfladen af neglen uden design.
Brug af farver i Mixed Media Box Art
• De valgte farver bør komplimenterer designet og have flow hele vejen igennem på alle 10 negle.
• Farverne bør komplimenterer men samtidig stadig vise kontrast.
Kontinuiteten I det valgte Tema:
-

Temaet bør være gennemført på alle neglene.

• Designet bør komplimentere og have fortsættelse på neglene og samtidig repræsenterer temaet.
Den grafiske kvalitet
• Er grafikken skabt med dimensioner eller er de flade.
• Der bør være dimensioner i illustrationen.
• Er designet synlige og identificerbare?

• Kan det identificere, hvad man ser på hver negl
Samlet Udførelse
• Der bør ikke være noget visuel overskydende lim. Alle kreationer i negle kunsten er rene og færdige.
Program for Mixed Media Box Art
Lørdag 8. marts 2014
Kl. 9:30 – 10:00 Indlevering af Mixed Media på 1. sal i konkurrence området for negle.
De indleverede bokse vil være udstillet under hele DM i Negledesigns, præmie overrækkelse for alle negle
konkurrencerne søndag 9. marts Kl. 17:00

