
 

ОТВОРЕНИ ОКТОБАРСКИ САЛОН 

КОНКУРС 

 

Позивају се уметници да учествују на конкурсу трећег ОТВОРЕНОГ ОКТОБАРСКОГ САЛОНА који ће 

се одржати од 15. до 30. oктобра у циглани ''Клуб љубитеља тешке индустрије'', Сланачки пут 

26. 

Конкурс је отворен до 5. oктобра. 

Моле се уметници да фотографије радова (2 рада) са којима конкуришу, буду високе резолуције (у 

случају да буду одабране биће коришћене за каталог). Такође, уз фотографије приложити назив и 

опис рада, годину настанка, димензије и технику рада, као број на који ћемо Вас контактирати о 

резултатима конкурса. 

Предлоге слати на mail: otvorenioktobarskisalon5@gmail.com  

Резултати конкурса ће бити објављени 7. oктобра. 

Радови се прикупљају do 14. oктобра у павиљону Цвијете Зузорић, сваким радним даном, осим 

недељом,  у периоду од 10 до 15 часова, сем скулптура већих формата које би требало донети у 

бившу циглану ''Клуб љубитеља тешке индустрије'', Сланачки пут 26. 

Награђени аутори ће добити шансу да имају самосталну изложбу коју организује ''Фестивал 9'' у 

циглани у наредном периоду до следећег фестивала. 

Такође, план нам је да се награђени радови понуде на откуп Музеју Савремене Уметности. 

Изложба је продајног карактера и сав новац припада аутору дела. 

О ФЕСТИВАЛУ 

Отворени октобарски салон је манифестација која се ове године одржава трећи пут. По 

својој идеји и реализованој концепцији отворен је за уметнике различитих поетика са намером да 

се јавности представи рецентна уметничка продукција кроз дела изведена у свим ликовним 

дисциплинама. Ова смотра наших савременика одржава се у циглани Трудбеник. Њен 

организатор Зоран Чалија, полази од тога да је Октобарски салон приликом свог оснивања 1960. 

године био ''Репрезентативна манифестација одабраних радова...'', али се у међувремену отргао 

од уметника са ових простора и на известан начин постао херметички затворен систем. С намером 

да се настала празнина превазиђе и укаже на оснивачке постулате  Салона, Отворени октобарски 

салон кроз презентовање продукције аутора негује управо запостављене уметничке вредности. 

Велики одзив уметника и жеља етаблираних као и аутора средње и млађе генерације да се својим 

делом представе на овој изложби најбољи је показатељ неопходности њеног постојања. 
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Предходних година, карактер и намера ''Отвореног октобарског салона'' препознати су и 

подржани од уметника, стручне јавности и публике што потврђује оправданост њеног постојања.  

Међутим, много индикативније од апострофираних аномалија је чињеница да је 

Октобарски салон постао својеврсна парадигма дешавања у уметности где смо у годинама иза нас 

постали искључиви. Парадоксално је, да је педесетих година прошлог века, свега пар година 

након завршетка рата, у уметности владао плурализам, а да смо у 21. веку постали нетолерантни и 

априори негативни према одређеним уметничким стремљењима. Критичка мисао више није 

пожељна, а прокламована демократија у уметности произвела је квантитативну али не и 

квалитетну продукцију. Да ли је контекст актуелног времена са собом све то донео или узрок 

треба тражити у нама самима је отворено питање. И зато мисао Достојевског: ''Сама уметност 

сопственом снагом открива склад идеја које често бивају савременије и корисније од оних које 

друштво сматра најнасушнијем за своје време.'' У нашем и било ком другом времену треба 

прихватити као императив који нема алтернативу. У том светлу треба посматрати и прихватити 

отворени карактер Отвореног октобарског салона. 

Све додатне информације можете добити на број: 

Зоран Чалија:        064/17 47 263 

Виктор Киш:          063/373 193 

Ивана Живковић: 064/12 12 442  


