КОНКУРС за ИЗЛОЖБУ
СЕЋАЊА- двадесет година после
Поводом двадесетогодишњице од НАТО бомбардовања

Велика галерија СКЦ
КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА
технике и теме су слободне

Аутор изложбе: др.ум. Миодраг Милутиновић, члан сликарско - графичке секције УЛУПУДС-а
Одређено историјско полазиште основне теме изложбе ауторима отвара дијапазон
могућности да кроз креативни чин овековече седамдесетосам дана патње, страхова, наде,
љубави и храбрости једног народа.
Кроз ову изложбу уметницима се пружа могућност да задату тему овековече медијима који
укључују: цртеж, графику, уље, фотографију, колаж итд. као и уметничке инсталације и
видео радове. Премда је реч о различитим полазиштима, то је и позитиван услов који ће
омогућити разноликост поетика и израза, па чак на тренутке може довести и до
неусаглашених идеја, чиме ће ова изложба постићи додатну препознатљивост у јавном
друштвеном - културном животу Србије.
Такође, слобода израза и домети аутора испитаће домете савремене уметничке сцене,
почев од фигуралног, па све до апстрактног приказа, а резултати делања уклопиће се у
концепцију једиственог простора галерије СКЦ у Београду.
Коначно, изложба Сећања-двадесет година после ће омогућити актерима уметничке сцене
Србије да на креативан начин и кроз лепоту уметничког чина оставе траг и очувају сећање
на пострадале жртве и разарања током Нато бомбардовања 1999. године.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:






Сваки аутор конкурише са по једним репрезентативним радом
Година настанка рада није важна, уколико рад адекватно одговара на тему
На полеђини рада написати: име и презиме аутора, назив рада и технику, годину
настанка
Партиципацију од 800 дин плаћају само они аутори чији рад прође селекцију
Конкурсни материјал мора бити у складу са задатим пропозицијама, иначе неће
бити узет у разматрање

Конкурс је отворен до 25.4.2019.
Списак учесника, датум и време предаје радова и котизације биће објављени најкасније до
27.4.2019. на сајту УЛУПУДС-а, на Фесјбук страници групе СГ секције, а бићете обавештени и
путем имејла.

Конкурсни материјал послати на e-mail: secanja2019@gmail.com
1. Пријаву / попунити на рачунару ћирилицом, уколико је икако могуће (образац у
прилогу)
2. Фотографију рада (са својим именом, презименом и називом рада):
JPЕG, резолуција 300 DPI, дужа страница до 10 цм

Учесници су сагласни са тим да ће њихов рад бити коришћен у сврху медијске промоције
изложбе.
Биће одштампан адекватан каталог, који ће бити доступан и у електронској верзији на сајту
Удружења.
Учесници пријавом на конкурс прихватају све услове и правила конкурса. Учесници се
обавезују да ће се држати рокова за предају радова и уплату котизације, као и свих осталих
договора и рокова, предвиђених овим конкурсом.

