RAZPIS ZA TEMATSKI MURAL »UKRADENI/IZGUBLJENI OTROCI«
Zavod Samostojen si v okviru projekta »Preslišan jok izgubljenih/ukradenih otrok (ang.
Unheard Crying of Lost/Stolen Children) razpisuje tematski razpis za izbiro motiva
murala z naslovom »Ukradeni/izgubljeni otroci«.
Namen murala je širši javnosti prikazati problematiko izgubljenih oziroma ukradenih
otrok skozi zgodovino, s poudarkom na današnjem času, tj. izgubljenih migrantskih
otrocih brez spremstva.

I.

Pogoji za sodelovanje in sistem izbora

1. Na razpis se lahko prijavijo odrasli likovni ustvarjalci iz Slovenije ter Slovenci, ki
delujejo v zamejstvu ali v tujini. Ustvarjalci lahko delujejo samostojno ali v okviru
društev, vendar se morajo na razpis prijaviti kot posamezniki.
2. Vsak avtor lahko sodeluje z največ dvema motivoma za mural.
3. Naslov murala je »Ukradeni/izgubljeni otroci«.
4. Natečaj je tematski. Tema se navezuje na ranljivost in nemoč
ukradenih/izgubljenih otrok in v tem okviru na kršenje človekovih (še posebno
otrokovih) pravic ne glede na državo, režim ali čas, v katerem se nahajajo.
Podrobna tematika projekta je opisana v prilogi »Opis projekta Preslišan jok
izgubljenih/ukradenih otrok«.
5. Predmet razpisa bodo le osnutki, ki bodo realistično prikazovali problematiko –
tehnika: zidna tehnika.
6. Nastali mural bo velikosti cca 5x5m2. Osnutek motiva naj bo v velikosti največ
A2, v katerikoli tehniki. Izbran izvajalec bo ustvaril mural na eni izmed sten
javnega prostora v Celju, v aprilu ali maju 2021.
7. Osnutke motivov priporočeno pošljite po pošti na naslov: Zavod Samostojen si,
Goričice 1, 1384 Grahovo s pripisom »Javni razpis za mural«. V ovojnico priložite
tudi izpolnjeno prijavnico, ki jo najdete med prilogami.
8. Zadnji dan za oddajo osnutkov je 31.1.2021 (poštni žig). Osnutkov, ki bodo
oddani kasneje, pri izboru ne bomo upoštevali.
9. Pri izboru bodo sodelovali: strokovni delavci Zavoda Samostojen si, priznani
slovenski umetnik ter predstavnik občinske uprave Celje. Pri izboru bomo
upoštevali: ustreznost motiva, velikost, tehniko ter predvsem izvirnost osnutka.

10. Rezultati razpisa bodo znani v ponedeljek, 22.2.2021. O rezultatih boste
sodelujoči obveščeni po elektronski pošti, zapisani v prijavnici.
11. Izbran izvajalec bo po koncu ustvarjanja murala prejel plačilo za svoje delo v
vrednosti 1.500 Eur neto.
12. Pridržujemo si pravico do ponovitve razpisa, v kolikor noben prispeli osnutek ne
bi zadovoljil kriterijev razpisa.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s tematiko projekta »Preslišan jok
izgubljenih/ukradenih otrok«, nam pišite na mail zavod.samostojen.si@gmail.com.

Zavod Samostojen si
Goričice 1
1384 Grahovo

