Kulturo na cesto! #2
odprti poziv za kreativce - likovni in literarni natečaj

O dogodku

Kulturo na cesto! je pobuda za mlade kreativce in ustvarjalce na področju literature, poezije,
likovne umetnosti in glasbe, da zavzamejo svoj prostor in pokažejo svoje delo. S projektom
želimo postaviti temelje za nadaljnje kreativno udejstvovanje mladih v Sežani.
Projekt izhaja iz opažanja, da v Sežani primanjkuje skupnih prostorov, delavnic oz. ateljejev za kreativce, kjer bi se lahko zbirali, si delili ideje in opravljali ter razstavljali svoje delo.
Prav tako opažamo, da ustvarjalni proces, sploh v manjših krajih po Sloveniji, velikokrat ni
obravnavan kot dejansko delo. Posledica obojega je, da kreativni mladi odhajamo v večja
mesta, kjer je lažje najti svoj prostor in somišljenike.
S Kulturo na cesto! pa želimo ustvarjalni prostor postaviti na ulice Sežane,
in tukaj apeliramo nate!
V petek, 27. 5. 2022, ko se spominjamo legende Srečka Kosovela, saj obeležujemo obletnico
njegove smrti, se bo v Sežani odvila intervencija KULTURO NA CESTO! Petnajst Tam-Tam
plakatnih mest po Sežani bo na ta dan namenjenih za kreativna ustvarjanja izbranih prijavljenih na to pobudo. Beli plakati bodo s tvojim delom ta dan dobili novo podobo. Tema letošnje intervencije je: UP V BODOČNOST = NESKONČNO.
Vabimo te, da se pridružiš dogodku in da nam pomagaš graditi kreativno zgodbo v Sežani.
Izkoristi priložnost, da lokalno in širšo publiko seznaniš s svojim delom, hkrati pa prispevaš h kulturno-umetniški pobudi in premikom v lokalni skupnosti. Zaključena dela bodo na
plakatnih mestih na voljo za ogled 1 teden, to je do ponedeljka, 6. 6. 2022.

Prijaviš se lahko na dva različna natečaja:
LIKOVNI ali LITERARNI
Kdo lahko sodeluje

Mladi med 15. in 35. letom starosti s prebivališčem na Krasu ali Brkinih ali z dokazilom o
šolanju na eni izmed kraških šol (pri čemer Kras obsega občine Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača, Komen in Miren-Kostanjevica) in z željo po kulturni intervenciji ter javni objavi svojega
dela.

S kakšnim delom lahko sodelujem
na likovnem natečaju

Sprejemamo vsa dela, ki se jih da aplicirati na 140 x 200 cm veliko belo platno. Slika, ilustracija, celo fotografija, če najdeš način, kako jo predstaviti v obliki “performansa” oz. ustvarjanja v živo. Odprti smo za tvoje kreativne predloge. Dela naj raziskujejo temo intervencije – UP V BODOČNOST = NESKONČNO.
Ker se bodo dela aplicirala direktno na plakatna mesta, ki so običajno namenjena oglaševanju, in ker so lahko izpostavljena mehanskim poškodbam (vreme), vam bomo organizatorji
priskrbeli naslednje materiale:

		
		
		

akrilne barve (rjava, črna, bela, rumena, rdeča, modra - ki jih lahko poljubno
mešaš med seboj),
debelejše črne vodoodporne flomastre, ...

* Če boš imel/a potrebo po kakšnemu drugemu materialu, se lahko tudi ta priskrbi v dogovoru z nami. V poštev žal ne pridejo:
		
		

barve na vodni osnovi,
lepila na vodni osnovi …

Če bo na umetnini besedilo, upoštevaj, da je po 22. in 23. členu Zakona o rabi slovenščine
določeno, da mora biti na javnih plakatnih mestih besedilo zapisano v slovenščini (lahko pa
ga zapišeš v slovenski in angleški oz. tuji verziji, pri čemer mora biti slovenska bolj poudarjena).

S kakšnim delom lahko sodelujem
na literarnem natečaju

Pošlješ nam lahko največ tri literarna dela (pesem in/ali kratko zgodbo), napisano v slovenskem jeziku. Dela naj se skladajo s temo intervencije – UP V BODOČNOST = NESKONČNO.
Bodi kreativen/a! Tema projekta lahko pomeni marsikaj in nanjo lahko gledaš iz mnogih
različnih perspektiv. Gre lahko zate in za tvoje notranje doživljanje, lahko pa jo raziskuješ
tudi zunaj sebe, v obliki mesta, kulture, skupnosti, sobivanja, povezave, komunikacije itd.

Proces izbire

Likovna dela bo ocenjevala in izbirala komisija v sestavi ilustratorke in 2D animatorke
Jovane Đukić, grafične oblikovalke in ilustratorke Maše Pušnik, mag. likovne pedagogike
prof. Jelene Uršič in mag. likovnega pedagoga prof. Sama Oniča.
Literarna dela bo ocenjevala in izbirala strokovna komisija, v sestavi Maje Razboršek, Petre
Ražem in Mateje Kralj. Pri tem bo upoštevala: vsebinsko izvirnost, jezikovno rabo, besedišče,
vezljivost in zgradbene učinke, inovativnost v slogu, navezavo na temo.

Kako se prijavim

Na kulturonacesto@gmail.com pošlji sporočilo, v katerega vključi:
		
zadevo: ‘KULTURO NA CESTO! - prijava na likovni natečaj, ali ‘KULTURO NA
		
CESTO! - prijava na literarni natečaj,
		
kratek opis sebe (do 500 znakov s presledki) ter
		
priponko z enim dokumentom, v katerem je navedeno naslednje:
			
ime in priimek avtorja (tvoje delo lahko po želji objavimo samo pod
			psevdonimom),
			naslov bivališča,
			
stik (telefonska številka in/ali e-naslov) in
			
prijavljena likovna/literarna dela.
Za likovne ustvarjalce: Če imaš možnost, je zaželjeno, da čopiče za nanos barv in palete za
mešanje barv prineseš s seboj, v nasprotnem primeru ti jih lahko priskrbimo mi. Materiale,
ki jih boš potreboval/a, definiraj v prijavi, ravno tako nam napiši, ali lahko sam/a priskrbiš
čopiče in paleto.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je sreda, 20. april 2022, do polnoči. Izmed vseh prijavljenih del bomo izbrali
15 likovnih IN 15 literarnih del, ki bodo zasedali mesto na TAM-TAM plakatih. Povratno informacijo dobiš do petka, 29. aprila 2022.

Objava del

Prijavljena dela, ki bodo ustrezala tehničnim in kreativnim smernicam, bodo javno izpostavljena na Sežanskih plakatnih mestih, kjer bodo na ogled od 27. 5. do 6. 6. 2022, objavljena na
IG profilu Kulturo na cesto! in na FB strani dogodka Kulturo na cesto! Projekt bo predstavljen tudi na družbenih omrežjih in spletnih straneh Kosovelovega doma Sežana, Kluba študentov Sežana, Mladinskega centra Podlaga, Kosovelove sobe in Ljudske univerze Sežana
ter družbe TAM-TAM d. o. o.
Po zaključku dogodka bomo ustvarili zin (manjšo priložnostno brošuro), v katerem bomo
predstavili zbrana dela. Kot udeleženec/ka natečaja ga dobiš brezplačno.

Avtorske pravice

Kot avtor/avtorica in udeleženec/udeleženka natečaja na svojih delih ohraniš vse avtorske
pravice. S prijavo na projekt se strinjaš, da se lahko tvoje prijavljeno delo uporabi ob morebitnih predstavitvah projekta na spletu ali na dogodkih v živo. Prav tako soglašaš z objavo
svojega dela in imena/psevdonima v medijih. S prijavo na projekt se tudi strinjaš, da se lahko
zin, v katerem bodo predstavljena umetniška dela, prodaja v namen pokritja stroškov projekta.

Organizatorji projekta: Društvo Konstruktivist, Maša Pušnik, Jovana Đukić, Kosovelov
dom Sežana, Klub študentov Sežana, Mladinski center Podlaga, Ljudska univerza Sežana –
Kosovelova spominska soba, TAM-TAM.

