Установа „Центар за културу“ Ковин
Цара Лазара бр. 85, 26220 Ковин
Број: 25/2019
Дана: 25.01.2019. године

КОНКУРС
за излагање у Галерији Ковин за сезону 2019
Центар за културу Ковин расписује јавни конкурс за излагање у ликовној галерији за
излагачку сезону 2019. године. Право конкурисања имају сви уметници са
територије Републике Србије. Конкурс је отворен до 15. фебруара 2019. године.
Одлуку о избору 6 (шест) излагача/пројеката за сезону 2019, доноси Стручни жири.
Конкурс се расписује за:
-

Ауторске изложбе и самосталне пројекте
Колективне и кустоске пројекте

За конкурс је неопходно поднети Пријаву са следећим подацима:
1. Контакт аутора (име и презиме аутора, важећа адреса, телефон и е-маил адреса).
2. Опис изложбе, поставке или пројекта, до 2000 карактера (ПДФ фајл са
визуелном документацијом, ако шаљете у електронској форми).
3. Техничка спецификација пројекта.
4. Радна биографија.
Пријаве се достављају:
- лично, на адресу: Центар за културу Ковин, Цара Лазара 85, 26220 Ковин
- на електронску адресу: galerijakovin@gmail.com
- поштом, на адресу: Центар за културу Ковин, Цара Лазара 85, 26220 Ковин,
са назнаком, за конкурс Галерије Ковин 2019
Услови Конкурса:
Центар за културу Ковин обезбеђује:
1. Трошкове транспорта радова.
2. Галеријски простор.
3. Израду и штампање каталога и позивница, ПР активности.
4. Доступну техничку опрему.
5. Коктел за отварање изложбе.

Излагач обезбеђује:
1. Додатну опрему и техничку подршку.
2. Један рад са изложбе, поставке, или пројекта (за уметничку збирку галерије).
3. Други штампани и промотивни материјал (по жељи).
Пријављивање:
Пријаве се примају до петка, 15. фебруара 2019. године.
Непотпуне и пријаве које стигну након овог рока неће бити разматране.
Резултати конкурса:
Одлуку о прихваћеним пројектима Стручни жири ће донети најкасније 15 дана по
завршетку конкурса о чему ће сви учесници бити обавештени е-маилом, телефоном
или поштом, а резултати ће бити објављени и 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/
Конкурсна документација се не враћа.
Контакт:
013/742-592
064/6481916

Директор
Миливој Грчић

