Ex-tempore

VEDUTE NOVE GORICE
sobota, 13. maj 2017
Tema
Ob 70. letnici Nove Gorice se s tematskim ex-temporom posvečamo mestu. Ex-tempore Vedute Nove Gorice je
osnovan na motivu urbane krajine. Likovni ustvarjalci si izberejo določen izsek sodobnega urbanega prostora, ki
je lahko predstavljen v poljubnih slogih in tehnikah. Umetniška svoboda dopušča vpogled tako v preteklost s
pomočjo starih fotografij, dokumentarnih posnetkov, spominov, kakor tudi v prihodnost ob podpori lastne
domišljije.
V sklopu Tedna ljubiteljske kulture od 12. do 21. maja se po celi Sloveniji odvijajo številni kulturni dogodki.
Mednje sodi tudi ex-tempore, ki je namenjen vsem likovnim ustvarjalcem, ne glede na starost in spol. Likovna
manifestacija je del vseslovenskega festivala ljubiteljske kulture, kjer se odrasli, otroci in mladostniki izražajo s
pomočjo slikarstva.
Nagrade za odrasle ustvarjalce
1. nagrada - likovni material v vrednosti 200,00 evrov
2. nagrada - plačilo kotizacije za udeležbo na likovni delavnici Sinji vrh (od 24. do 30. julija 2017) v vrednosti
160,00 evrov
3. nagrada - plačilo kotizacije za likovno šolo JSKD OI Nova Gorica v vrednosti 75,00 evrov
Nagrade za otroške ustvarjalce
1. nagrada - knjiga in set barv
2. nagrada - knjiga in set barv
3. nagrada - knjiga in set barv
Žirija
• umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nataša Kovšca
• akademski slikar Peter Mignozzi
Pravilnik
• Ex-tempore se bo odvijal v središču Nove Gorice, v soboto, 13. maja 2017.
V primeru dežja bo ex-tempore izveden v pokritih delih mesta (arkade Mestne občine, nadstreški na
Bevkovem trgu itd.).
• Med 9. in 10. uro prijava in žigosanje podlag pred Kulturnim domom na Bevkovem trgu.
• Ob prijavi dobi vsak udeleženec sendvič s sokom (nujna predhodna prijava).
• Vsak udeleženec sme žigosati le eno podlago.
• Vsak ustvarjalec sam poskrbi za likovni material in opremo.
• Velikost platna je omejena na avtorjevo prevozno sredstvo.
• Zaključek in oddaja likovnih del v ocenjevanje žiriji ob 16. uri v Točki ZKD Nova Gorica (Gradnikove brigade 25).
• Razglasitev nagrajenih del ob 16.30 v Točki.
Po razglasitvi odnesejo avtorji dela domov. Za razstavo v septembru bodo naknadno obveščeni.
Povabite svoje prijatelje, znance, otroke, vnuke in se pridružite živahnemu ustvarjalnemu vzdušju v mestu vrtnic!
Ob 10.30 bo na Bevkovem trgu nastop pihalnih orkestrov z mažoretnimi skupinami.
Izpolnjene prijavnice sprejemamo do srede, 10. maja 2017.
Prijave in informacije:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova Gorica Bevkov trg 4 SI - 5000 Nova Gorica
T + 386 5 335 18 50, 52 / 051 673 350, 041 789 031 F + 386 5 335 18 54 E oi.nova.gorica@jskd.si W www.jskd.si

PRIJAVNICA
Ex-tempore Nova Gorica

VEDUTE NOVE GORICE
sobota, 13. maj 2017

Ime in priimek:
Ime in priimek starša (v primeru mladoletne osebe):

Status (označi): predšolski otrok
osnovnošolec
dijak
zaposlen
nezaposlen
upokojenec

študent

Ulica, kraj, poštna številka:

Mobilni telefon:
Elektronski naslov:
Član/-ica društva:

Datum:

Podpis:

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje do srede, 10. maja 2017 na
elektronski ali poštni naslov JSKD OI Nova Gorica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območna izpostava Nova
Gorica Bevkov trg 4 SI - 5000 Nova Gorica / oi.nova.gorica@jskd.si

