
Temeljem članaka 7. i 24. Statuta Gradskog muzeja Vinkovci ravnatelj Gradskog 

muzeja Vinkovci 26. kolovoza 2013. godine raspisuje: 

Javni poziv Galerije likovnih umjetnosti „ Slavko Kopač „ za izlaganje u 2014. godini  

Mjesto: Vinkovci, Gradski muzej Vinkovci, Trg bana J. Šokčevića 16  

Organizator : Gradski muzej Vinkovci – Galerijski odjel  

Rok prijave : 01. 12. 2013. 

 
Galerija likovnih umjetnosti „ Slavko Kopač raspisuje javni poziv za izlaganje u 2014. godini. 

Javni poziv je otvoren za samostalne izložbe, skupne izložbe i koncepcije kustosa za 

umjetnine ostvarene u klasičnim medijima slikarstva, kiparstva i grafike kao i za ostvarenja u 

područjima  konceptualne umjetnosti u okviru prostornih i tehničkih mogućnosti Galerije. 

Prijave ćemo primati do 01. 12. 2013. godine. Odlukom umjetničkog savjeta ULUPUH-a, 

Galerija je uvrštena na ULUPUH-ov prijedlog popisa priznatih izložbenih prostora za 

Hrvatsku zajednicu samostalnih umjetnika. Većina naših povremenih izložbi financirana je od 

strane Gradskog ureda za društvene djelatnosti. Neke izložbe financirane su od strane 

Ministarstva kulture po priloženom programu. Izložbeni prostor galerije od 250 m2 na dvije 

etaže čini 8 povezanih prostorija različite veličine. Za ostale tehničke uvjete potrebno je 

raspitati se putem e-mail adrese ivica@muzejvk.hr ili na tel. 032/ 331-062. 

Prijava treba sadržavati: 

- zamolbu za izlaganjem u 2014. godini sa okvirnim preferiranim terminom i trajanjem  

izložbe,  

- životopis autora ili nosioca koncepcije izložbe,  

- koncept izlaganja,  

- popis i broj djela predviđenih za izlaganje  

- popratnu dokumentaciju (katalozi, fotografije likovnih djela predviđenih za izlaganje,  

ostalo).  

- procjenu ukupnih troškove izložbe u smislu: 1. troškova prijevoza i osiguranja izložbe; 2.  

troškove tiska kataloga i pozivnica; 3. troškove reprezentacije i eventualnog smještaja autora  

ili izlagača.  

 

 

 

 

 



Prednost u odabiru će imati slijedeće kategorije izlagača:  

1. akademski likovni i grafički umjetnosti  

2. skupne izložbe više autora  

3. institucije (galerije i muzeji)  

4. izložbe koje će biti sufinancirane bilo od izlagača, bilo od drugih javnih ili privatnih  

donatora (potrebno je navesti u kojem financijskom iznosu će se izložba sufinancirati,  

kao i to koji dio troškova izložbe će se sufinancirati) 

Savjet Galerije u sastavu: 

Ivica Belamarić, Marko Šošić, Danijel Petković- selekcionira sve pristigle prijave  tijekom 
prosinca 2013. 

Prihvaćene prijedloge godišnjeg programa Galerija prijavljuje na natječaj Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport, te Ministarstva kulture RH. 

Rezultati natječaja biti će poznati početkom 2014. godine, a prva izložba može biti realizirana 
najranije 24. siječnja 2014. 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Fotografije prostora Galerije i rezultati natječaja, mogu se pogledati na stranici: 
www.muzejvk.hr 

 


