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11° YOUNG ARTISTS EXHIBITION

RAZPIS ZA SODELOVANJE
Občina Trst – Področje Vzgoje, Univerze, Raziskovanja, Kulture in Športa – v letu 2016 pripravlja enajsto
izvedbo projekta Artefatto.
Artefatto je projekt Mladinskih centrov Občine Trst, katerega cilj je ovrednotenje, spodbujanje in razvoj
mladinske kreativnosti s pobudami za promocijo soočanja med mladimi še neuveljavljenimi umetniki,
mestom in svetom umetnosti.
Artefatto 11 je vključen v promocijski omrežji združenj BJCEM - Association Internationale pour la Biennale
des Jeunes Créateurs d’Europe et de la Méditerranée_www.bjcem.org in GAI - Združenje Mladih Italijanskih
Umetnikov_www.giovaniartisti.it
Artefatto 11 predvideva postavitev skupinske razstave v maju 2016 in vrsto spremljevalnih dogodkov s
ciljem vključevanja mladih umetnikov in poglobitve tematik iz področja umetnosti.
---------------------------------------------------1. člen - Komu je razpis namenjen »
Razpis je namenjen mladim umetnikom (posameznikom ali skupinam) iz Italije ali drugih držav, od 18. do 30
leta starosti (dopolnjenega v teku leta 2016).
Sodelujoči lahko prijavijo delo, ki spada v “vizualne umetnosti”, kot so slikanje, ilustracija, plastika, fotografija,
inštalacija, videoart, ki se osredotoča na dodeljeno tematiko.
Sodelovanje je brezplačno. Kontakte umetnikov, ki bodo sodelovali pri razpisu, bomo vključili v mailing listo
projekta Artefatto. Vse informacije in aktualne novice o projektu bomo objavili na spletnih straneh
www.artefatto.info in www.retecivica.trieste.it
2. člen - Tematika »
Naslov enajste izvedbe projekta Artefatto je: IT'S ME!
V letu 2013 je bil izraz selfie vključen v Oxford Dictionary, ki je to besedo okronal za neologizem leta.
Medtem ko pišemo ta tekst je bilo 302.599.174 avtoportretov objavljenih pod tematsko oznako hashtag #me
in tudi skozi to gesto se oblikuje naša povezanost preko socialnih omrežij, ki je postala nekaj naravnega in
samoumevnega.
IT'S ME! Sodelujoče vabi, da se širše osredotočijo (ne le prek digitalnih medijev, pač pa z vsemi izraznimi
sredstvi, ki jih dovoljuje razpis) na potrebo posameznika, da se predstavi navzven in samemu sebi ter
naveže stik z ostalimi v sodobnem času.
3. člen - Vpisovanje in način sodelovanja »
Vpisovanje poteka z izpolnitvijo prijavnice. Prijavnico v italijanskem ali angleškem jeziku, ki jo lahko naložite
s spletnih strani www.artefatto.info in www.retecivica.trieste.it, morate v celoti izpolniti, jo opremiti s kopijo
veljavnega osebnega dokumenta in z ostalimi zahtevanimi prilogami in jo poslati na naslov
questions@artefatto.info najkasneje do 21. marca 2016.
4. člen - Ocenjevalna komisija »
Ocenjevalno komisijo projekta Artefatto 11 imenuje Občina Trst in jo sestavljajo mednarodno uveljavljeni
predstavniki sveta umetnosti, mladi umetniki in institucionalni predstavniki.
Komisija bo prejeta dela nepreklicno ocenila ob upoštevanju naslednjih načel:

1. kakovost in umetniška vrednost
2. skladnost s tematiko in sposobnost interpretacije izbrane tematike
3. kakovost predstavitve projekta in portfolia
Rezultati izbora bodo razglašeni 5. aprila 2016 s pošiljanjem osebnega sporočila na naslov elektronske
pošte, in naknadno objavljeni na spletni strani www.artefatto.info.
Ocenjevalna komisija si pridržuje pravico, da predhodno izbranih del ne razstavi, če se bodo originali
bistveno razlikovali od poslanih fotografij.
5. člen - Postavitev »
Stroške za pošiljanje in vračilo izbranih del za sodelovanje na razstavi morajo v celoti poravnati umetniki.
Za postavitev razstave bo poskrbela Občina Trst; umetniki lahko v prijavnici posredujejo navodila glede
postavitve. V primeru specifičnih zahtev glede postavitve lahko umetniki, po predhodnem dogovoru z
organizatorji, sami poskrbijo za postavitev svojega dela.
6. člen - Nastanitev »
Občina Trst bo poskrbela za nastanitev (dve nočitvi z zajtrkom) izbranih umetnikov med vikendom odprtja
razstave, pri čemer bodo prednost imeli umetniki, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev.
7. člen - 7 Artefatto_zoom in spremljevalni dogodki »
Dan po odprtju razstave bo Občina Trst organizirala spremljevalni dogodek Artefatto_zoom, na katerem bodo
predstavili portfolie (digitalne in tiskane) izbranih umetnikov skupini kuratorjev umetniških galerij.
8. člen - Katalog »
Ob zaključku projekta bo objavljen katalog izbranih del. Vsak sodelujoči umetnik ima pravico do dveh
brezplačnih izvodov.
--------------------------------------------------------------------------------------INFORMACIJE
Občina Trst – Področje Vzgoje, Univerze, Raziskovanja, Kulture in Športa
Služba za Knjižnice, Izobraževanje, Mladinske politike
Mladinski Centri
Piazza della Cattedrale 4/a - 34121 Trst
+39 040 348 5818 (Od ponedeljka do sobote 14:30 do 19:30)
questions@artefatto.info
www.artefatto.info, www.retecivica.trieste.it

