Kulturno društvo za umetnost - Kons

Umetnostna razstava »HOMMAGE SPACALU«
petek, 22. junija 2007 – petek, 13. julija 2007
K.D. za umetnost Kons, v sodelovanju s Fotovideo Trst 80, prireja ob stoletnici rojstva slikarja in grafika
Lojzeta Spacala umetnostno razstavo »Hommage Spacalu«.
Ljubezen do kraškega in obmorskega prostora zaživi v umetnikovih grafikah, slikah, kipih in tapiserijah: od
zgodnjih del v duhu magičnega realizma, mimo realističnih interpretacij, vse do modernističnih abstrakcij,
s katerimi je zaslovel na mednarodnem prizorišču.
Spacal nam pripoveduje o svojem neposrednem bivanjskem okolju, o lepoti Krasa in obale, o
požrtvovalnosti in vztrajnosti naših ljudi, ki so znali kljubovati tudi težkim trenutkom. Njegova pretanjena
likovna govorica in poetika predstavljata bogato kulturno dediščino, iz katere lahko vsi umetniki črpajo
navdih in podoživljajo umetniški pomen njegovih stvaritev.
Odprtje razstave:

petek, 22. junija 2007, ob 19.30
Galerija Narodni Dom
Ulica Filzi 14, Trst

PRAVILNIK
1. Tema: Lojze Spacal: lik in dela
2. Kategorije:
Kategorije: a) likovna dela

b) fotografije

c) skulptura

3. Predpisan format: Platna za likovna dela in fotografije (fotografije morajo biti tiskane/pritrjene na
ožigosano platno)
- 30x30 cm (ožigosana platna udeleženci dobijo od društva Kons ob vpisu)
- skulpture: 30 x 30 cm (višina poljubna)
4. Priglasitev in prevzem platen:
Rok: do torka, 15. maja 2007
Kje
Infopoint Kons, Ulica Filzi 14, Trst - Italija
Tel: (+39) 040 3481248
Urnik: ponedeljek – petek 9.00 – 13.00; torek 18.00 – 19.30
Avtor mora izpolniti in podpisati priglasitev, s katero izrazi svoj namen, da se udeleži razstave.
Ob prevzemu platen mora udeleženec poravnati vpisnino.
5. Vpisnina: 10,00€ (vpisnina vključuje prevzem enega ožigosanega platna, dve platni 20,00€)
6. Oddaja del:
Rok: do petka, 8. junija 2007
Kje
Infopoint Kons, Ulica Filzi 14, Trst
Urnik: ponedeljek – petek 9.00 – 13.00; torek 18.00 – 19.30
Vsi izdelki morajo imeti priloženo izpolnjeno in podpisano prijavnico ter priložen krajši življenjepis
avtorja.
Ne sprejemamo izdelkov po pošti.
7. Vsak udeleženec
udeleženec sme prijaviti in oddati največ dve deli.
8. Vsako oddano delo ne sme biti uokvirjeno. Na hrbtni strani dela morajo biti navedeni podatki: naslov
dela, avtorjevo ime, priimek, naslov, e-mail in telefonska številka.
9. Nagrada: Med vsemi deli bosta izbrani dve najboljši. Deli bosta nagrajeni in odkupljeni. Nagrajenca
bosta prejela denarno nagrado v višini 500,00€ za odkup posameznega dela.
Razglasitev nagrajencev bo na osrednji slavnosti 100-letnice Lojzeta Spacala v petek, 15. junija 2007,
v Štanjelu (Slovenija).
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10. Mednarodna strokovna žirija: Vsa prispela dela, ki bodo zadoščala razpisu, bo ocenjevala mednarodna
strokovna žirija v naslednji sestavi:
- prof. Marino BALDINI
- prof. Giulio MONTENERO
- dr. Alessandro QUINZI
- prof. Fulvia ZUDIČ
- dr. Tanja SPACAL
- dr. Martin SPACAL
Žirija bo izbrala dela za postavitev razstave v Galeriji Narodnega doma in dve deli, ki bosta prejeli
nagrado. Odločitev žirije je dokončna in brez možnosti priziva.
11. Seznam nagrajencev in razstavljalcev bo objavljen od 16. junija 2007 na spletni strani
http://www.kons.it.
12. Objavljanje: Udeleženci natečaja dajo svoje privoljenje, da prireditelji njihova dela razstavijo, objavijo
ali kopirajo za potrebe natečaja. Društvu Kons se dovoli objava del v različnih lastnih publikacijah oz.
izdelkih in v digitalnem albumu (brošure, cd-rom...). V skladu z možnostmi bo natisnjen katalog z
rezultati natečaja in z nekaterimi deli.
13. Z udeležbo na natečaju vsak avtor sprejema pogoje razpisa in obenem zagotavlja, da so dela njegova
stvaritev.
14. Organizator zagotavlja,
zagotavlja da bo z oddanimi deli ravnal po uveljavljenih standardih.
15. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe oddanih del.
16. Prevzem del
Dela, ki ne bodo razstavljena v Galeriji Narodnega doma, avtorji prevzamejo:
Rok:
od ponedeljka, 18. junija, do petka, 29. junija 2007
Kje:
Infopoint Kons, Ulica Filzi 14, Trst
Urnik:
ponedeljek – petek 9.00 – 13.00; torek 18.00 – 19.30
Dela, ki bodo razstavljena v Galeriji Narodnega doma, avtorji prevzamejo
Rok:
od petka, 13. julija, do torka, 4. septembra 2007
Kje
Infopoint Kons, Ulica Filzi 14, Trst
Urnik:
petek, 13. julija, 19.00 – 19.30
torek, 17. julija, 18.00 – 19.30
torek, 4. septembra, 18.00 – 19.30
Druge dni po domeni.
Neprevzeta dela do torka, 4. septembra 2007, postanejo last organizatorja.
Info: Kontaktna oseba:

Tatjana Tavčar
Gsm (+39) 339 3893451
E-mail info@kons.it
http://www.kons.it

Organizacijski odbor: KD za umetnost KONS
V sodelovanju s: Fotovideo Trst 80

ZSKD – Zveza slovenskih kulturnih društev

K.D. za umetnost KONS
Ul. S. Francesco 20, Trst (I)
E-mail: info@kons.it
http://www.kons.it

Infopoint Kons
(v pritličju Narodnega doma)
Ulica Filzi 14, Trst (I)
Tel: (+39) 040 3481248
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PRIGLASITEV
ZA RAZSTAVO »HOMMAGE SPACALU«
petek, 22. junija 2007 –petek, 13. julija 2007
Galerija Narodni dom, ulica Filzi 14, Trst - Italija
Oddati najkasneje do torka, 15 maja 2007
AVTOR
IME
PRIIMEK
DATUM ROJSTVA
NASLOV:
ulica in hišna številka
poštna številka in kraj
država
TELEFON
E-MAIL
Nameravam sodelovati na razstavi z :



enim delom v kategoriji





likovno delo
fotografija
skulptura



dvema deloma v kategoriji





likovno delo
fotografija
skulptura

Potrejujem prevzem:




enega ožigosanega platna
dveh ožigosanih platen

Potrjujem plačilo vpisnine v znesku:




10,00 €
20,00 €

Avtor s svojim podpisom na priglasitvi soglaša s pravili natečaja.
Organizator bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen razstave.

Trst,..................................
Podpis udeleženca: ..............................................................
Dovoljujem uporabo podatkov v skladu z zakonom o zasebnosti (čl. 13 del D.Z. 196/2003).

Podpisani/a, ..............................................................., pooblaščen od K.D. za umetnost KONS, potrjujem oddajo enega
platna / dveh platen in prevzem vpisnine v znesku ..............................................
Podpis pooblaščenega KONS: .............................................
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PRIJAVNICA
ZA RAZSTAVO »HOMMAGE SPACALU«
petek, 22. junija 2007 –petek, 13. julija 2007
Galerija Narodni dom, ulica Filzi 14, Trst - Italija
Oddati najkasneje do petka, 8. junija 2007
AVTOR
IME
PRIIMEK
DATUM ROJSTVA
NASLOV:
ulica in hišna številka
poštna številka in kraj
država
TELEFON
E-MAIL
DELO_1
KATEGORIJA.

LIKOVNO DELO
FOTOGRAFIJA
SKULPTURA





LIKOVNO DELO
FOTOGRAFIJA
SKULPTURA





NASLOV DELA
TEHNIKA
DELO_2
KATEGORIJA.

NASLOV DELA
TEHNIKA
Avtor s svojim podpisom na prijavnici in s svojo udeležbo na razstavi soglaša s pravili natečaja.
Organizator bo posredovane osebne podatke uporabil le v namen razstave.
Trst,...........................
Podpis udeleženca: ..............................................................
Dovoljujem uporabo podatkov v skladu z zakonom o zasebnosti (čl. 13 del D.Z. 196/2003).

Podpisani/a, ..............................................................., pooblaščen od K.D. za umetnost KONS, potrjujem prevzem
zgoraj navedenih del.
Podpis pooblaščenega KONS: .............................................
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