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Natječaj za izlaganje u galeriji Kazamat u 2020. godini

HDLU Osijek raspisuje natječaj za izlaganje u Galeriji Kazamat u 2020. godini.
Prijaviti se mogu vizualni umjetnici, skupine umjetnika ili kustosi s prijedlogom autorskih
koncepcija.
Rok za slanje prijedloga: 15. srpnja 2019. godine
Prijava treba sadržavati:
1. naziv rada/projekta;
2. opis projekta/artist statement (do 1 kartice teksta);
3. vizualni materijali (fotografije, skice, vizualni, audio ili ostali sadržaj vezan uz projekt).
Fotografije se šalju u jpg format (maksimalno 10 fotografija), video radovi u mp4 formatu
(maksimalno 5 video radova);
4. kontakt podaci i životopis autora (ime i prezime, godina i mjesto rođenja, adresa
prebivališta, e-mail adresa, web adresa, kontakt telefon, popis dosadašnjih izložbi)
5. tehnički opis postava, tehnička lista, troškovnik izložbe

Prijave će razmatrati Umjetnički savjet HDLU-a Osijek. Umjetnički savjet čine Krešimir
Purgar, Igor Loinjak, Tihomir Matijević, Robert Fišer i Kristina Marić. Uz objavljeni natječaj
članovi Umjetničkoga savjeta zadržavaju pravo osobnog poziva umjetnika.
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Prijave slati:
1) na e-mail adresu: hdluos@gmail.com s naznakom “PRIJAVA 2020.”
ili
2) na poštansku adresu:
HDLU Osijek
Svodovi bb
31000 Osijek
Hrvatska
“PRIJAVA 2020.”
Zbog veličine datoteka moguće je u prijavi priložiti link za preuzimanje materijala putem
Wetransfer platforme. Tlocrt galerije Kazamat nalazi se u prilogu.
Za sve dodatne informacije slobodni ste obratiti se voditeljici galerije Kristini Marić na e-mail
adresu: kmaric.hdlu@gmail.com
Rezultati natječaja bit će poznati do 1. rujna 2019. te će biti javno objavljeni na internetskoj
stranici Hrvatskoga društva likovnih umjetnika Osijek: www.hdlu-osijek.hr .
HDLU Osijek će odabrane programe prijaviti na natječaje za financiranje te će oni biti
realizirani u onom obimu koliko prikupljena financijska sredstva to budu omogućavala.

U Osijeku, 15. lipnja 2019.

