ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ КОВИН / ГАЛЕРИЈА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Установа „Центар за културу“ Ковин, Цара Лазара бр. 85, 26220 Ковин

КОНКУРС
за излагање у Галерији Центра за културу Ковин
за сезону 2021.
Центар за културу Ковин расписује јавни конкурс за излагање у Галерији Центра за културу,
излагачка сезона 2021. године. Право конкурисања имају сви ликовни уметници и уметници
примењених уметности (сликари, вајари, графичари, керамичари и други).
Конкурс је отворен од 2. децембра 2020. до 8. јануара 2021. године.
				
				

Конкурс се расписује за:
- Ауторске изложбе и самосталне пројекте
- Колективне и кустоске пројекте

Одлуку о избору излагача/пројеката за сезону 2021. доноси Стручни жири и одлука је неопозива.
За конкурс је неопходно поднети пријаву (налази се на крају овог текста) са следећим подацима:
•
•
•

•

Контакт: име и презиме аутора, број телефона и адреса електронске поште
Опис (до 2000 карактера) и најмање 5 фотографија изложбених експоната (слика, скулптура...)
у облику word или pdf фајла
Техничка спецификација пројекта: димензије материјала намењеног излагању и евентуалне
специфичности поставке у галеријском простору. Материјал који аутор излаже мора бити
одговарајуће опремљен што пре свега подразумева урамљене дводимензионалне радове
опремљене за качење
Радна биографија коју обавезно прате скенирани или фотокопирани каталози претходних
изложби (уколико их је аутор који конкурише имао)

Попуњену пријаву обавезно доставити на један од два наведена начина:
• на електронску адресу: galerijakovin@gmail.com
• поштом на адресу: Центар за културу Ковин, Цара Лазара 85, 26220 Ковин
са назнаком: За конкурс Галерије Центра за културу Ковин 2021.
Услови Конкурса
Центар за културу Ковин обезбеђује:
•
•
•

Галеријски простор.
				
- изглед Галерије Центра за културу Ковин можете видети на нашем сајту				
- у прилогу је и тлоцрт галерије са димензијама изложбеног простора
Израду и штампање каталога и позивница, рекламне активности
Коктел на отварању изложбе

Излагач обезбеђује:
• Превоз изложбе
• Додатну опрему и техничку подршку у случају специфичних потреба поставке
• Један рад са изложбе или пројекта који остаје у власништву Центра за културу Ковин
• Други штампани и промотивни материјал (по жељи)
Пријаве се примају до 8. јануара 2021. године. Непотпуне и пријаве које стигну након овог рока
неће бити разматране. Конкурсна документација послата класичном поштом се не враћа.
Резултати конкурса:
Одлуку о прихваћеним пројектима Стручни жири ће донети најкасније до 25. јануара 2021.
о чему ће сви учесници бити обавештени електронском поштом или телефоном. Резултати
конкурса биће објављени до 31. јануара 2021. на сајту Центра за културу Ковин, www.kulturakovin.rs и фејсбук страници Центра за културу Ковин, https://www.facebook.com/Centar-Za-Kulturu-Kovin-1667797160110580/.
Контакт: Милан Живковић, 064 6481920
											
										

Директор
Миливој Грчић

Важна напомена јесте то да је галеријски простор модуларан и да се састоји од три условне
целине које је могуће комбиновати уколико аутори користе у раду мали формат или минијатуре!

Изглед галерије и различите начине поставки изложби и коришћења простора можете
видети на интернет адреси www.kulturakovin.rs

Пријава
Конкурс за излагачку сезону 2021.
Центар за културу Ковин
Име и презиме: _____________________________________________________________________________
Адреса: ____________________________________________________________________________________
Година и место рођења: _____________________________________________________________________
Контакт телефон: __________________________________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________________________________________
Wеb site: ___________________________________________________________________________________

Подаци о изложби или пројекту:
Назив: _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Број радова: ________________________________________________________________________________
Техника: ___________________________________________________________________________________
Димензије: ________________________________________________________________________________
Година настанка: ___________________________________________________________________________
Укупна вредност: ___________________________________________________________________________

Уз ову пријаву обавезно је послати и опис изложбе или пројекта са фотографијама радова!

У _____________________________________

Потпис аутора: _____________________________

Аутор потписом потврђује да је сагласан са свим условима учешћа на Конкурсу за излагање у
Галерији Центра за културу Ковин, излагачка сезона 2021.

