КОНКУРС
МАЛА ГРАФИКА – НОВИ САД 2017.
20. мај 2017.
ПРАВИЛНИК
Галерија „Ла Виста“ из Новог Сада, уз подршку Министарства културе и информисања
Републике Србије, расписује јавни конкурс за графику под називом „МАЛА ГРАФИКА –
НОВИ САД 2017.“

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА И УСЛОВИ УЧЕШЋА
1. Позив је отворен за све ликовне ствараоце са територије Републике Србије. У
обзир долазе све графичке технике високе, дубоке и равне штампе у којима се
реализује оригинална уметничка графика (акватинта, бакропис, бакрорез, сува
игла, мецотинта, литографија, линорез, дрворез, линогравура, колографија као и
комбинације истих).
2. Цртежи, скице, дигитални принтови, монотипије, фотокопије и фотографије неће
бити прихваћени на конкурсу.
3. На конкурсу се прихватају само оригинални графички листови, настали и отиснути
у последње 3 године (2015‐2017.).
4. Сви приложени радови морају бити реализовани као графике отиснуте на папиру
не већем од 18 x 18 цм.
5. Сваки учесник конкурише са једним радом и са темом по сопственом избору.
6. Рад сваког уметника мора бити потписан у складу са правилима сигнатуре
графичког листа.
7. Сваки учесник доставља поштом свој графички отисак и шаље репродукцију
послатог рада (дигиталну фотографију) у високој резолуцији (формат JPG,
резолуција 300 dpi, модел CMYK, квалитет 12, дужа страница 15 цм, величина
фајла до 5 MB, фајл именовати: назив аутора, назив рада, техника, димензије и
година настанка рада), заједно са комплетно попуњеним пријавним формуларом
(преузети са линка) https://drive.google.com/open?id=0B3KH6j2LxKvQSTVzeWxFcUpYM0k
и својом кратком биографијом до 200 речи (у MS Word или PDF) на следећи
е‐маил: malagrafikans@gmail.com
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8. Све графике које стигну до 30. септембра 2017. године биће прихваћене на
конкурсу.
9. Изложба ће бити селектована и жирирана. Селекцију ће обавити стручни жири
који ће доделити и три новчане награде.
10. О резултатима конкурса сви учесници биће благовремено обавештени путем
електронске поште као и јавност путем званичне Фејсбук странице конкурса
http://www.fb.com/mala.grafika.novisad
11. Радови се након завршетка конкурса враћају учесницима.

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА
23. октобар – 06. новембар 2017.
Галерија „Ла Виста“, Мите Ружића 2, 21000 Нови Сад, Србија

КАЛЕНДАР КОНКУРСА И РОКОВИ
20. мај 2017. Објава конкурса за пријем радова
до 30. септембра 2017. Рок за пријем радова
до 06. октобра 2017. Жирирање приспелих радова
09. октобар 2017. Објава резултата конкурса
23. октобар – 06. новембар 2017. Изложба селектованих радова
од 30 до 90 дана Враћање радова ауторима
након затварања изложбе

СЛАЊЕ РАДОВА
ГРАФИЧКЕ ЛИСТОВЕ АУТОРИ ДОСТАВЉАЈУ ПОШТОМ* (О СВОМ ТРОШКУ, БЕЗ
ПАСПАРТУА И РАМА)
* за лично достављање радова најавити се прво телефоном на 063/517‐757
Радове је због транспорта потребно добро обезбедити и упаковати. Да би избегли
евентуална оштећења, организатор саветује употребу чврсте картонске амбалаже.
Оригинална паковања и амбалажа биће употребљени за повраћај радова.
Организатор не сноси одговорност за оштећења настала током транспорта и слања
радова.
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Сваком учеснику конкурса послаће се путем електронске поште обавештење/потврда о
пристиглој пријави и успешном пријему послатог рада.
Организатор не сноси и не прихвата било какву одговорност за примљене радове у
транзиту до или из својих просторија. Галерија „Ла Виста“ гарантује безбедност радова од
дана пријема до дана преузимања тј. враћања радова учесницима.
Аутор који је предао/послао рад и попунио пријавни формулар за конкурс нема право да
повуче рад пре или после селекције и у току изложбе.

НАКНАДА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ – ПАРТИЦИПАЦИЈА
Уметници плаћају накнаду за учешће на конкурсу у износу од 1.000,00 динара.
Уметницима који не прођу селекцију партиципација се не враћа.
УПЛАТА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ
Аутори уплаћују партиципацију на следећи рачун:
Прималац: Галерија „Ла Виста“ Нови Сад
Сврха уплате: Партиципација за конкурс „Мала графика – Нови Сад 2017.“
Износ: 1.000,00 динара
Рачун примаоца: 355‐1036258‐10 (Војвођанска банка а.д. Нови Сад)

НАГРАДЕ
На конкурсу „Мала графика – Нови Сад 2017.“ биће додељене награде за најзначајнија
ликовна остварења из области уметничке графике малог формата.
Награђеним ауторима укупно се додељују три новчане награде:


I награда у нето износу од 300 еура (37.500 динара)



II награда у нето износу од 200 еура (25.000 динара)



III награда у нето износу од 100 еура (12.500 динара)

Одлуку о награђеним ауторима доноси Жири конкурса.
Одлуке жирија су коначне.
Одлуку о наградама жири ће јавно саопштити на самом свечаном отварању изложбе у
Галерији „Ла Виста“ у Новом Саду, 23. октобра 2017. године којом приликом ће бити
уручене и дипломе награђеним учесницима.
Уплата новчаних награда награђеним учесницима извршиће се на текући рачун уметника
у року од 10 дана од дана јавног саопштења одлуке жирија о награђеним ауторима.
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ЖИРИ
Жири је састављен од три истакнута уметника из области визуелних уметности – графике.
Чланови жирија ће извршити селекцију и избор награђених радова.
Одлуке жирија (одабрани радови за изложбу и награде) су коначне и не подлежу жалби.

ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАТОРА
-

Организација и публикација изложбе.

-

Поштовање рокова и услова конкурса.

-

Обавештење уметника путем електронске поште о успешном пријему послатих
радова.

-

Безбедност примљених радова од дана пријема до дана преузимања тј. враћања
радова учесницима.

-

Обавештење уметника путем електронске поште и јавности о резултатима
конкурса и одлукама жирија.

-

Израда каталога изложбе у штампаној и објава у електронској форми са
каталогизацијом.

-

Обезбеђење и реализација новчаних награда и диплома за награђене уметнике.

-

Обезбеђење и уручење сваком селектованом учеснику по један бесплатан
примерак штампаног каталога и сертификат / потврду о учешћу на самом
свечаном отварању изложбе селектованих радова или поштом уз враћене радове
након завршетка изложбе.

-

Публикација фото и видео записа са свечаног отварања изложбе (у електронском
облику).

-

Благовремено враћање примљених радова учесницима на конкурсу након
завршетка изложбе о свом трошку путем „Поште Србије“ или друге сличне
курирске службе.

ОБАВЕЗЕ УЧЕСНИКА КОНКУРСА
-

Поштовање услова и рокова конкурса.

-

Квалитетно паковање рада за транспорт.

-

Уплата партиципације за учешће на конкурсу.

-

Плаћање трошкова доставе рада.

-

Достава рада заједно са одштампаним и комплетно попуњеним пријавним
формуларом и потврдом о плаћеној партиципацији за учешће на конкурсу.
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-

Достава (у електронском облику) репродукције послатог рада (дигиталне
фотографије) заједно са комплетно попуњеним пријавним формуларом и кратком
биографијом путем електронске поште.

ПРАВО НА РЕПРОДУКЦИЈУ РАДОВА
Сваки учесник конкурса даје Галерији „Ла Виста“ бесплатну неексклузивну дозволу –
право на репродукцију, копирање, објављивање и комуникацију, односно представљање
свог пријављеног рада у штампаном и електронском облику, објављивање на званичној
Фејсбук страници конкурса и средствима јавног информисања за пропагандне намене
конкурса и у циљу промовисања уметника и изложбе.
Ова дозвола/право нема географски или временски рок.

ПУБЛИКАЦИЈЕ
Галерија „Ла Виста“ ће публиковати:


Каталог у боји у штампаној и електронској форми (PDF) са каталогизацијом и
импресумом, текстом записника о раду жирија, текстом ликовне критике о
изложби и репродукованим радом сваког селектованог учесника, који сви
селектовани учесници добијају бесплатно



Дипломе награђеним учесницима



Сертификате / потврде о учешћу за сваког селектованог аутора



Плакат изложбе



Позивнице



Фотографије и видео запис са свечаног отварања изложбе (на званичној Фејсбук
страници конкурса)

ПОВРАТАК РАДОВА
Сви радови који нису изабрани од стране жирија као и радови који су селектовани за
изложбу, биће враћени уметнику о трошку организатора у истом стању као што су
примљени, на адресу у Србији наведену у пријавном формулару, у року од једног месеца,
а највише три месеца након затварања изложбе.
Оригинална паковања и амбалажа која су послата приликом пријаве на конкурс биће
употребљене за повраћај радова.
Сваки учесник добиће обавештење путем електронске поште о датуму повратка рада.
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Галерија „Ла Виста“ не сноси било какву одговорност за примљене радове након
момента слања/враћања учесницима и предаје истих на шалтерима „Поште Србије“ или
друге сличне курирске службе.

АДРЕСА ЗА СЛАЊЕ РАДОВА
Рад, комплетно попуњен и одштампан пријавни формулар и потврду о уплати
партиципације доставити лично* или поштом најкасније до 30.09.2017. године на
следећу адресу:
Галерија „Ла Виста“
(за конкурс: „Мала графика – Нови Сад 2017.)
Мите Ружића 2
21000 Нови Сад
Србија
* за лично достављање радова најавити се прво телефоном на 063/517‐757

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Послатом пријавом и предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса.

Контакт за додатне информације
телефон: 063/517‐757
е‐маил: malagrafikans@gmail.com
Фејсбук страница: http://www.fb.com/mala.grafika.novisad
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