
PRAVILNIK 

Sodelujoči se lahko prijavijo in žigosajo podlage: 

– Loža v Grožnjanu v četrtek, 22. septembra 2022, od 12.00 do 19.00 ure, v petek in soboto, 23. in 24. 

septembra 2022, od 8.00 do 19. ure.  

 

– Ljudska univerza v Trstu – Predavalnica “Sbisà” (Ulica Torrebianca 22) 

– Italijanska unija Reka (Uljarska 1/IV) 

– Italijanska unija Koper (Kidričeva ulica 35) 

– Skupnost Italijanov Pulj (Ulica Carrara 1) 

v četrtek in petek, 22. in 23. septembra 2022, od 9.00 do 13.00 ure.  

Vsak udeleženec lahko ožigosa dve podlagi. 

 

Temi sta GROŽNJAN - ISTRSKA KRAJINA 

Umetniki lahko prosto izbirajo tehniko in materiale pod pogojem, da dela izpolnjujejo pogoje stabilnosti, 

trajnosti ter zagotavljajo preprosto vzdrževanje in premikanje. Format umetniškega dela ne sme presegati 

dimenzije 100 x 120 cm. Sodelujoči umetniki sami postavijo svoja dela na ogled v nedeljo, 25. septembra 

2022, do 11.00 ure. Dela razstavijo na Velikem trgu oziroma na ulici, ki vodi od Velikega trga do Lože in do 

bližnjih ulic. Slike so razstavljene do 17.00 ure. Vsak udeleženec je dolžan na hrbtno stran svojega dela 

pritrditi kartonček, ki ga prejme ob prijavi. Kartonček mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek 

avtorja, njegov naslov, naslov dela, slikarsko tehniko in vrednost dela izraženo v kunah ali evrih. 

Mednarodna žirija podeljuje nagrade ne glede na vrednost dela, ki ga avtor označi na hrbtni strani. 

Odločitev žirije je dokončna in ne dopušča pritožb. Sodelovanje na natečaju Ex Tempore je možno le ob 

popolnem soglašanju s tem pravilnikom. Prvi dve nagrajeni deli bosta ostali v lasti Italijanske unije Reka, 

tretje uvrščeno delo pa v lasti Skupnosti Italijanov Grožnjan. 

Prva nagrada                              2.500,00 evrov                 

Druga nagrada                         1.500,00 evrov                 

Tretja nagrada                                1.000,00 evrov 

Nagrada Mesta Grožnjan           5.000 kn 

Nagrada “Daria Vlahov Horvat”  samostojna razstava v Galeriji “Fonticus” v Grožnjanu 

 Vse nagrade so izražene v neto zneskih.  

 

Svečana podelitev nagrad bo v nedeljo, 25. septembra 2022, ob 17.00 uri, na terasi Belvedere. Dela, ki ne 

bodo nagrajena, lahko avtorji prevzamejo ob zaključku svečane podelitve; v nasprotnem primeru se šteje, 

da avtorji svoja dela poklanjajo Občini Grožnjan. Organizatorji ne prevzemajo odgovornosti za morebitno 

škodo, ki bi nastala na umetniških delih iz neznanega razloga.   

Glede na potek pandemije Covid-19 bo izvedba prireditve morda podvržena spremembam v skladu z 

ukrepi, predvidenimi s strani lokalnih zdravstvenih organov. 

Zato vas prijazno vabimo, da nas do datuma dogodka spremljate na naših spletnih straneh in družabnih 

omrežjih. 


