Република Србија

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА 22. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ УМЕТНОСТИ
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ УМЕТНИЧКИХ ШКОЛА ЛИКОВНЕ ОБЛАСТИ
1. Циљ Јавног позива
Циљ је унапређивање ученичких компетенција из области културе и уметности;
креативне активности и мобилност у образовању; јавна видљивост ученичких
креативних вештина; сарадња у области уметничког образовања и изражавања,
размена знања и искустава са ученицима из читавог света, представљање националних
карактеристика културе.
2. Категорије Јавног позива
-

минималистичко уметничко дело (flat artwork): димензије 100 cm x 100 cm или
мање, укључујући рам – слободна техника реализације рада
скулптуре се не прихватају
рад мора бити реализован индивидуално- колективни радови се не прихватају
дозвољена је пријава само једног рада по ученику
радови из више од једног дела (било који континуални рад из више сегмената, нпр.
триптих) се не прихватају
организатор фестивала - Међународна фондација за уметност и културу –
International Foundation for Arts and Culture/IFAC не сноси трошкове слања радова
у/из Јапана

3. Учесници Јавног позива
Право пријављивања имају ученици средњих уметничких школа ликовне области у
Републици Србији, старосне доби од 15 до 18 година.
4. Документација

Укупан број радова које свака школа може послати на Јавни позив је до 20% од
укупног броја ученика у свим одељењима уметничких образовних профила
појединачне школе.
Школе шаљу одабране радове својих ученика и пропратну документацију поштом на
адресу:
Музеј града Београда
(пријава за 22. фестивал уметности у Токију)
Змај Јовина 1
11 000 Београд
Пропратна документација треба да садржи следеће податке:
•
•
•
•

•



•

име и презиме ученика
разред и одељење
назив школе
назив образовног профила/смера
место школе
наслов уметничког рада
димензије рада
коришћена техника за реализацију рада
контакт податке наставника – ментора (име и презиме, имејл адреса и телефон)

5. Рок за подношење пријава
Подношење пријава је могуће у периоду од 22. фебруара 2021. до 05. марта 2021.
године.
Пријаве пристигле након истека овог рока неће бити узете у разматрање.
Јавни позив почиње дописом који Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије, упућује школама и објавом на интернет страници
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и на страници Амбасаде
Републике Србије у Токију.
6. Вредновање радова
Начин вредновања и рангирања радова за слање Амбасади РС у Токију утврђује
комисија коју именује организатор Јавног позива.
Биће одабрано укупно 4 најбољa рада за слање у Јапан.
7. Објављивање резултата Јавног позива
Резултати Јавног позива – имена финално одабраних радова биће званично објављени
дана 12. марта 2021. године, на сајту http://www.mpn.gov.rs/
Након тога, финално одабрани радови (укупно 4, укључујући најбољи) ће бити послати
Амбасади Републике Србије у Токију.
8. Додатне информације

Учесници Јавног позива подношењем документације дају сагласност да организатори
задржавају пристигле радове, и могу да их користе у даљим активностима (изложбе,
публиковање, емитовање и др.). Учешће на Јавном позиву је бесплатно и добровољно.
22. Међународни фестивал уметности ученика средњих школа ће се одржати од 4. до
15. августа 2021. у Токију.
Најбољих 500 радова ученика из Јапана и иностранства биће изложено у токијском
Центру за националну уметност.
Аутор победничког рада који се шаље у Јапан (најбољи од финално одабранa 4 радa) ће
путовати у Јапан на свечану церемонију доделе награда, која ће бити одржана 4.
августа 2021. у Токију, заједно са својим пунолетним пратиоцем - ментором или
другим наставником уметничке групе предмета, који говори енглески језик.
Трошкове путовања победника и пратиоца сноси организатор фестивала (авио-карта,
хотелски смештај, храна, једнодневно разгледање Токија, превоз од аеродрома до
хотела и обрнуто, и преводилац за јапански).
Организатор фестивала је Међународна фондација за уметност и културу –
International Foundation for Arts and Culture/IFAC.
За све додатне информације
carna.radoicic@mpn.gov.rs.
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