JAVNI POZIV MLADIM UMETNIKOM
Mir – Solidarnost – Indvidualna svoboda – Enakost – Strpnost
Balkan Urban Movement v sodelovanju s partnerji projekta “BITE of Art” ob podpori programa
Ustvarjalna Evropa Evropske unije objavlja:

Javni poziv mladim umetnikom in umetniškim skupinam iz Slovenije, Srbije in Španije , da izrazijo
svoj aktivizem preko družbeno angažiranih del sodobne umetnosti.

Podprli bomo produkcijo in razstavljanje 6 družbeno angažiranih del sodobne umetnosti,
ustvarjenih s strani mladih lokalnih umetnikov ali študentov umetnosti. Tema predlaganih
umetniških del mora ustrezati eni ali več omenjenim, univerzalnim vrednotam: Mir, Solidarnost,
Individualna svoboda, Enakost in Strpnost. Predlagana umetniška dela lahko ustvarijo posamezni
mladi umetniki ali pa so rezultat skupne akcije neformalne skupine (mladih) umetnikov.
Cilj poziva je podpreti izražanje mladih umetnikov in aktivistov preko ustvarjanja družbeno
angažiranih del sodobne umetnosti, ki promovirajo osnovne evropske vrednote.

ZAKAJ BI SE PRIJAVILI?
__________________________________________________________________________________
Zmagovalci dobijo vse:
•

•

•

•

Nudili vam bomo podporo pri produkciji vaših predlaganih družbeno angažiranih umetniških
del. Prvič, preko mentoriranja s strani vrhunskih strokovnjakov sodobne umetnost in drugič, s
financiranjem stroškov produkcije umetniških del v višini do 1000 EUR.
Vaša izbrana umetniška dela bodo predstavljena na glavnih dogodkih projekta sodobne
umetnosti "BITE of Art" v Beogradu, Ljubljani in Valencii, ki jih bo obiskalo več tisoč
obiskovalcev.
Sodelovali boste na 5-dnevni mednarodni delavnici - "Finetuning – master class" z vsemi
izbranimi mladimi umetniki, da izboljšate svoje umetniške produkcije skupaj s priznanimi
strokovnjaki in profesorji sodobne umetnosti.
O vas in vaših družbeno angažiranih umetniških delih ter razstavah bo posnet kratek film, ki
se bo v nadaljevanju projekta predvajal v okviru Mreže BITE of Art.

__________________________________________________________________________________
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BODITE POZORNI!
__________________________________________________________________________________
Pogoji za prijavo umetniških del:
•
•
•
•
•

Predlagana umetniška dela so lahko del umetnikovega obstoječega opusa, začetek novega
ustvarjanja ali pa del nove akcije neformalne skupine umetnikov.
Sporočilo umetniških del mora biti usmerjeno v ozaveščanje mladih in splošne populacije o
omenjenih petih ključnih evropskih vrednotah.
Umetniška dela lahko predstavljajo sodobno umetnost v različnih izrazih, na primer: slike,
fotografije, videoposnetke, instalacije, kipe in predstave.
Dela morajo biti primerno tehnično dovršena, da se lahko razstavljajo v enem od treh
vključenih mest: Beograd, Valencia in Ljubljana.
Avtor predlaganega umetniškega dela mora biti umetnik ali študent umetnosti, star do 35 let.

Merila za izbor:
•

•
•

Vsa predlagana umetniška dela bodo pregledana in uvrščena med izbrance ob upoštevanju
naslednjih meril (po vrstnem redu):
1. Vsebina (analiza problemov, razumevanje evropskih vrednot in družbena
angažiranost).
2. Ustvarjalnost in inovativnost (izvirnost idej z možnostjo nadaljnjega
raziskovanja).
3. Izvedljivost in stroškovna učinkovitost (za produkcijo in razstavljanje).
Prijave bo ocenjevala komisija strokovnjakov iz Španije, Srbije in Slovenije. Komisija si pridržuje
diskrecijsko pravico, da ohrani enakost, z izbiro dveh predlaganih umetnin iz vsake države.
Ne bomo razglasili le enega zmagovalca. Vseh 6 izbranih umetniških del bo imelo enako
podporo pri produkciji in razstavljanju. Skupno bo 6 zmagovalcev.

Zahteve:
•

•
•

Prijavitelj je lahko:
o Mladi umetnik iz Slovenije, Srbije ali Španije.
o Neformalna skupina (najmanj 3 članov) mladih umetnikov iz Slovenije, Srbije ali
Španije.
Umetnik, avtor predlaganih socialno angažiranih umetniški del, ne sme biti starejši od 35 let,
mora biti diplomirani umetnik ali študent umetniške fakultete.
Predlagana umetniška dela morajo biti v skladu z osnovnimi zahtevami, ki so navedene zgoraj.
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POSTOPEK PRIJAVE
__________________________________________________________________________________
Kako se prijavite?
•
•
•
•

•

Najprej natančno preberite zgoraj predstavljen natečaj / besedilo poziva.
Razmislite, bodite ustvarjalni ter določite vizualno in vsebinsko predstavitev predlaganega
socialno angažiranega umetniškega dela.
Kliknite na to POVEZAVO in IZPOLNITE OBRAZEC ZA PRIJAVO. Bodite pozorni, da izpolnite vsa
pojma prijavnega obrazca, označena s “*”.
Oblikujte PDF dokument (največja velikost 10 MB), ki vsebuje VIZUALNO in VSEBINSKO
predstavitev umetniškega dela, ki ga prijavljate na poziv, in ga NALOŽITE na konec prijavnega
obrazca.
Ločeno poslana e-poštna sporočila ali prenosi v Dropbox, WeTransfer in podobne datoteke ne
bodo upoštevana.

Pozor.
•
•

Upoštevane bodo samo v celoti izpolnjene vloge, ki prispejo na navedeni naslov do 20. 6. 2020
(do konca dneva).
Prijave, prejete po zaključku natečaja, z napačnimi ali nepopolnimi podatki ali oddane na drug
način (izven pravil poziva), ne bodo upoštevane.

Uspešnost poziva je odvisna od upoštevanje razpisanih navodil prijave na poziv in spoštovanja roka
oddaje.

Časovni okvir:

June 1 – June 20, 2020 Odprtje javnega poziva
June 20, 2020 by 23:59 Rok za oddajo prijav
June 20 – July 9, 2020 Pregled prijav s strani komisije
July 10, 2020 Objava nagrajenih prijav /zmagovalcev
July 10 – August 15 2020 Produkcijaizbranih 6 del sodobne umetnosti + Finetuning
master-class
September 2020 - February Razstavljanje in promocija 6 umetniških del
2021

Kontakt za dodatna pojasnila: info@biteofart.org
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BITE OF ART JE…
Iniciativa, ki predstavlja skupno vizijo kulturnih in umetniških institucij ter organizacij iz Španije,
Slovenije in Srbije, ki želijo vpeljati inovativne prakse v delo kulturnih operaterjev, posredno pa tudi
do sodobnih umetnikov in na ta način oblikovati pot za prenos sodobne umetnosti med mlade
državljane. BITE združuje moderni marketing, podjetništvo, IKT and komunikacijske rešitve z
inovativnimi dogodki in produkcijami sodobne umetnosti, s čimer ustvarja celovit paket, katerega
cilj je na novo definirati pristop sodobne umentosti do trga. BITE targetira, kot novo publiko sodobne
umenosti, mlade posameznike med 18 in 35 letom starosti, ki aktivno komunicirajo v digitalnem
svetu in dnevno uporabljajo IKT tehnologijo za zadovoljevanje svojih potreb po zabavi, socializaciji,
potovanju, učenju, pripadnosti in ljubezni. BITE of Art je projekt, podprt s strani programa Evropske
unije Kreativna Evropa, ki traja dve leti in cilja k razvijanju in pilotiranju unikatnih BITE poslovnih
modelov, aplikativnih na vse institucije sodobne umetnosti po Evropi, po začetnem pilotiranju v treh
državah, kot tudi pomembno rastjo nove (mlade) publike sodobne umentosti.
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