
ПРАВИЛНИК  ТРЕЋЕГ ТРИЈЕНАЛА ЦРТЕЖА И МАЛЕ ПЛАСТИКЕ 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ТРАЈАЊЕ ИЗЛОЖБЕ 

Удружење ликовних уметника Србије установљава Тријенале цртежа и мале пластике као 

трогодишњу манифестацију репрезентативног типа која треба да представи најзначајнија 

остварења и појаве у овим ликовним областима. Уметници се позивају да у оквиру 

сопствених поетика даjу свој допринос.  Удружење ликовних уметника Србије именује 

Организациони одбор који организује ТРИЈЕНАЛЕ ЦРТЕЖА И МАЛЕ ПЛАСТИКЕ (у 

даљем тексту ТРИЈЕНАЛЕ) који ће се одржати у Уметничком павиљону „Цвијета 

Зузорић“ од 5. до 23. јула 2018. Отварање изложбе је заказано за четвртак, 5. јул 2018. 

године у Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић“, Београд, Мали Калемегдан 1. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР: 

Здравко Милинковић 

Драган Цветковић 
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Станко Зечевић  

Анђелка Бојовић 

 

СЕЛЕКЦИОНА КОМИСИЈА (Уметнички савет УЛУС-а): 

 

Ђорђе Аралица 

Анђелка Бојовић 

Станко Зечевић 

Душан Микоњић 

Биљана Вуковић 

Весна Ристовски 

Весна Милуновић 

Драган Цветковић 

Радомир Станчић 

 

 

УСЛОВИ ИЗЛАГАЊА: 

На ТРИЈЕНАЛУ су заступљени радови из ликовних дисциплина: ЦРТЕЖ И МАЛА 

ПЛАСТИКА, без обзира на стил или правац коме припадају. Технички услови за излагање, 

максимална димензија цртежа: 120 х 80 цм. Дела из дисциплине МАЛА ПЛАСТИКА 

морају бити изведена у трајном материјалу, максимална димензија најдуже странице не 

може прелазити 30 цм, и радови морају бити у потуности опремљени за излагање. 

 

КОНКУРС 

Сваки аутор може Селекционој комисији поднети на увид најмање 3 а највише 5 радова 

насталих у последње три године а која нису раније излагана. Организациони одбор 

Тријенала ће позвати по пет уметника да излажу по позиву. Сваки аутор који излаже по 

позиву може пријавити од 3 до 5 радова за изложбу а која нису раније излагана. 

 



ПРИЈЕМ РАДОВА обавиће се 1. и 2. јуна 2018. од 10 до 16 часова.  

Цртежи се предају неопремљени.  

Резултати ће бити објављени до 9. јуна 2018.  

Аутори су дужни да радове који нису примљени на конкурс преузму 11. и 12. јуна 2018. од 

10 до 16 часова.  

 

Трошкове доставе и враћања радова сносе уметници. 

  

Изложба неће бити организована искључиво у случају ванредних околности. 

 

Котизација:  

• 1000,00 динара за чланове УЛУС-а уз потврду о измиреној чланарини 

• 1.500,00 динара за уметнике који нису чланови УЛУС-а  

• 1500,00  динара чланови УЛУС-а који нису измирили чланарину 

 

Уплату извршити 

• у Рачуноводству УЛУС-а у време предаје радова или  

• на текући  рачун број: 355-1029312-90 

Корисник: Удружење ликовних уметника Србије 

Сврха плаћања: Котизација за Тријенале цртежа и мале пластике 

 

Приликом подношења радова обавезно је доставити на ЦД-у фотографије радова и то: 

2000px краћа страна и 300 dpi резолуција, CMYK колор режим или послати на мејл адресу: 

trijenalecmp2018 @gmail.com 

 

Пријавни формулар попунити читко, штампаним словима са свим траженим подацима. 

Подаци из пријавног формулара биће употребљени за каталог, као и достављена 

биографија и фотографије радова у електронској форми. О евентуалној промени адресе 

обавезно обавестите организатора.  

 

 

НАГРАДЕ 

Жири за награде има пет чланова: два члана Уметничког савета, два члана Управног 

одбора и једног члана AICA - ликовног критичара. 

На ТРИЈЕНАЛУ ће  бити додељене две награде: НАГРАДА ЗА ЦРТЕЖ и НАГРАДА ЗА 

МАЛУ ПЛАСТИКУ. 

 

КАТАЛОГ 

Организатор ће објавити каталог у боји са основним биографским и каталошким 

подацима, као и репродукцијом једног рада.  

Аутори се одричу права накнаде за репродуковање рада у каталогу, као и за пропаганду 

изложбе. Сваки излагач добиће један каталог без надокнаде. 

 

Потписивањем пријавног формулара, аутори прихватају све наведене одредбе Правилника 

и пословника: Тријенала цртежа и мале пластике 2018.  

 

 


