Mednarodni natečaj sodobne umetnosti

3. izdaja

1. člen – cilji
Associazione Culturale IL SESTANTE (v nadaljevanju poimenovan kot A.C.I.S.) organizira natečaj za
nagrado Lynx Prize 2017 posvečeno umetnikom. Cilj natečaja je promovirati in podpirati sodobno
umetnost s pritegnitvijo pozornosti občinstva zaradi njene visoke kakovosti in mednarodnih izkušenj
udeležencev.
V ožjem izboru bo predstavljenih 70 umetniških del v naslednjih štirih kategorijah:
Slikarstvo (25 del)
Fotografija (25 del)
Digitalna umetnost (10 del)
Grafika (10 del)
2. člen – Kriterij za sprejem umetnikov
Razpis je odprt za umetnike vseh narodnosti in brez omejitve starosti; tema je prosta.
Vse kategorije imajo omejene dimenzije 150x190 cm (dolžina x višina). Poliptih se šteje za "eno delo",
zato mora biti njegova skupna velikost v skladu z zgoraj navedenimi merami.
Ključna merila za izbor bodo inovativnost, kakovost in izvirnost del (lahko se predloži tudi predhodno
že objavljene umetnine). Dobitniki prvih nagrad v zadnjih dveh izdajah ne morejo sodelovati na tem
natečaju.
• SLIKARSTVO
Pošljete lahko likovna dela v kateri koli tehniki in mediju (olje, akril, gvaš, akvarel, tempera, emajl,
sprej, tuš, itd).
• FOTOGRAFIJA
Pošljete lahko analogno ali digitalno fotografijo, vključno z digitalnimi izvedbami na katero koli vrsto
medija (papir, kovine, steklo, kamen, plastika, folije, itd.).
• DIGITALNA UMETNOST
Pošljete lahko dela, ki bodo v celoti ustvarjena z računalnikom ali pa je bil digitalni poseg strukturalne
narave na katero koli vrsto medija (papir, kovine, steklo, kamen, plastika, folije, itd.).
• GRAFIKA
Pošljete lahko grafike v kateri koli tehniki: grafit, oglje, svinčnik, tuš, visoki ali globoki tisk (bakrotisk,
akvatinta, suha igla, gravura, monotipija, mezotinta, karborund), lesorez, linorez, sitotisk, litografija...
3. člen – Rok oddaje in pogoji udeleţbe
Umetniki se lahko prijavijo do 3. junija 2017 preko spleta ali s priporočeno pošto (poštni žig bo
potrjeval veljavnost datuma).
Kako se prijaviti:
 NA SPLETU:
(do sobote, 3. junija 2017) Obrazec za prijavo je na voljo na spletni strani www.premiolynx.com; če
boste pošiljali slike ali video posnetke, pozorno sledite navodilom o prijavi na naši spletni strani (geslo
vam bomo poslali v 48 urah po potrditvi plačila).


Priporočena pošta:

(do sobote, 3. junija 2017) Natisnite in pošljite prijavo, ki si jo lahko prenesete s strani
www.premiolynx.com (glej zavihek “Registration”), ki naj bo v celoti izpolnjena, skupaj z medijem za
shranjevanje podatkov, na katerem je umetnikov življenjepis (največ 2000 znakov), fotografije
umetniških del za natečaj v formatih .jpg ali .tiff, 300 dpi. Na pošiljki morajo biti obvezno navedeni
naslednji podatki: ime in priimek umetnika, naslov dela, leto nastanka, tehnika, dimenzije (dolžina x
višina). Poslanega materiala ne bomo vračali. Pošiljko pošljite preko priporočene pošte na naslov:
Associazione Culturale Il Sestante
Via Bartolomeo Biasoletto n° 39
34142 Trieste (TS) - Italy
Priporočamo, da se preko telefona prepričate, če smo pošiljko uspešno prejeli.
Umetniki so sami odgovorni za svojo prijavo, zato morajo poskrbeti, da prošnjo za sodelovanje na
Lynx Prize 2017 pošljejo pred potekom prijave. A.C.I.S. ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z
vašo prijavo.
4. člen - Vpisnina
Vpisnina za delno pokrite organizacijske stroške in članarina:
• eno umetniško delo: 60 EUR (€50 za članarino + €10 za prvo delo);
• dve umetniški deli: 85 EUR;
• tri umetniška dela: 110 EUR (za natečaj posebne nagrade morajo umetniki poslati vsaj tri dela);
• štiri umetniška dela: 135 EUR;
• od pet do deset umetniških del: 150 EUR.
Umetniki se lahko vpišejo v več kategorij, tudi če plačajo članarino samo enkrat.
Opomba: Umetniki, ki pošljejo vsaj štiri svoja dela, bodo dobili letno brezplačno naročnino na
revijo sodobne umetnosti (lahko izbirate med Juliet Art Magazine v italijanščini ali Contemporary
Lynx v angleščini.)
Umetniki vseh kategorij, ki se bodo udeleţili s tremi deli, bodo tekmovali za posebno nagrado.
Članarina za ACIS je veljavna do 31.12.2017 in se ne podaljša samodejno. Na spletni strani društva
lahko preberete, kakšne so prednosti članov (www.associazioneilsestante.com).
Valuta plačila je evro, v plačilo niso vštete provizije ali kateri koli dodatni stroški banke. Po vplačanem
znesku ni več vračila denarja.
Po končani prijavi preko spleta, lahko izberete način plačila na sledeča načina:
 Varno spletno plačevanje: PAYPAL (ali predplačniška kartica)
S klikom na povezavo za plačilo vas bo preusmerilo na varno spletno stran. Vpišite podatke svoje
bančne ali predplačniške kartice ali pa se prijavite na svoj PayPal račun, če ga imate. Napredni
uporabniki PayPala lahko plačate neposredno na associazioneilsestante@gmail.com.
Po nekaj minutah boste prejeli elektronski naslov z geslom za dostop do svojega osebnega
uporabniškega prostora na naši strani (ki ste ga poslali v prošnji). To vam bo omogočilo, da prenesete
slike vaših umetniških del.

Bodite pozorni: če vaša kreditna ali predplačniška kartica nista registrirani pod imenom umetnika, nam
obvezno sporočite na associazioneilsestante@gmail.com, kdo je imetnik kartice, s katero ste izvedli
plačilo.


Bančno nakazilo: Banca Etica, agency of TRIESTE
IBAN: IT85M0501802200000000163804 - BIC / Swift: CCRTIT2T84A
Na ime: Associazione Culturale IL SESTANTE
Namen nakazila: "umetnikovo ime in priimek - LYNX 2017".

48 ur po plačilu boste prejeli elektronsko pošto z geslom na vaš elektronski naslov, ki ste ga navedli v
vpisnem formatu, s katerim se boste lahko vpisali v svoj osebni uporabniški prostor na naši strani in v
katerem boste lahko naložili slike vaših umetniških del. Če želite pospešiti ta proces, lahko pošljete
kopijo dokazila plačila na naslov associazioneilsestante@gmail.com.
5. član – ţirija in selekcija
Žirijo bo sestavljalo 15 članov strokovnjakov in na podlagi prejetih umetniških del bo naredila izbor.
Komisija, ki jo sestavljajo štirje člani žirije in kustosi, bo v predizboru izbrala 500 del, ki bodo
predstavljeni žiriji, od katerih bo izbranih le 70 del. Izbrani umetniki bodo morali poslati svoja dela, od
katerih se bo razglasilo 40 končnih finalistov.
70 izbranih del se bo razdelilo po naslednji shemi: 25 del iz slikarske kategorije, 25 del iz fotografske
kategorije, 10 del iz kategorije digitalne umetnosti in 10 del iz kategorije grafika.
Med temi deli bo žirija izbrala zmagovalca za vsako kategorijo. 30 ostalih del, ki se niso uvrstila v
finale, bodo razstavljena na vsaj enem razstavišču.
Odločitev žirije je končna in pritožba ni možna.
6. člen – Predstavitev in prevoz
Umetnikova dolžnost je, da sam dostavi izbrano delo. Umetniško delo mora biti uokvirjeno in
opremljeno z vsem potrebnim, da se lahko razstavi. V primeru, da se teh pravil ne upošteva, izbrano
umetniško delo ne bo razstavljeno.
Umetniki so sami odgovorni za prevoz svojih del in dolžni poravnati vse stroške, povezane z dostavo
do in od A.C.I.S. ter za stroške zavarovanja svojih del med prevozom. A.C.I.S. pa bo poskrbela za
prevoz umetniških del iz ene razstave na drugo.
7. člen – Objava zmagovalnih umetniških del
Dvojezičen katalog v italijanščini in angleščini z ISBN kodo bo objavil slike 70ih izbranih umetniških
del skupaj s predstavitvijo, kjer bodo tudi opisi natečaja in razstavišč, kjer bodo dela razstavljena.
Brezplačen katalog bomo podarili izbranim umetnikom. Katalog bo naprodaj na razstavnih mestih in na
spletu, lahko pa ga naročite preko elektronskega naslova associazioneilsestante@gmail.com.
Če bi umetniki želeli promovirati svoja dela, bo naša spletna stran zagotovila brezplačno verzijo z
nizko ločljivostjo.
8. člen – Nagrade
Od 70 izbranih del bo 40 finalistov razstavljenih na otvoritvi v Trstu, Italija, (od 24. septembra do 15.
oktobra 2017) ter v Ajdovščini, Slovenija (od 17. novembra do 15. decembra 2017).
Zmagovalna dela vsake kategorije bodo odkupljena s strani A.C.I.S.:

- Slikarstvo: nagrado v vrednosti 4.000,00 EUR* dobi zmagovalec.
- Fotografija: nagrado v vrednosti 2.000,00 EUR* dobi zmagovalec.
- Digitalna umetnost: nagrado v vrednosti 1.000,00 EUR* dobi zmagovalec.
- Grafika: nagrado v vrednosti 1.000,00 EUR* dobi zmagovalec.
*brez odtegljajev za davek na dobiček po veljavni zakonodaji (Dobitniki nagrad so odgovorni
poravnati davek na dobiček oziroma dajatve za nagrade v svoji državi).
POSEBNE NAGRADE (za umetnike, ki so poslali najmanj tri dela):
Med 70 finalisti bo žirija s posebno nagrado »Be Art Builder« nagradila 10 umetnikov. Projekt zajema
načrtovanje in pripravo razstave, prilagojene za vsakega posameznega umetnika, da bi s tem lažje
poudarili osebno umetniško noto vsakega zmagovalca. Da bi bil ta projekt uspešen, bo Associazione Il
Sestante upošteval in dal na razpolago vsa sredstva, kot so razstave, publikacije, sejmi sodobne
umetnosti in digitalni dogodki.
Dobitniki posebne nagrade bodo obdržali v lasti svoja umetniška dela. Če bodo prodali kakšno delo, bo
A.C.I.S. obdržala 30% neto provizije, neprodana umetniška dela pa bomo vrnili umetniku po dogovoru.
Rezultati bodo objavljeni na strani www.premiolynx, imena zmagovalcev vsake kategorije pa bodo
razglašena na podelitvi nagrad. Izbranim umetnikom in tistim, ki bodo to zahtevali, bomo poslali
navodila za pot/prihod do razstavišč in za izbrano bivanje v mestu. Organizator si pridržuje pravico, da
poveča število nagrad. Vse informacije v zvezi s tem bodo objavljene na uradni strani
www.premiolynx.com. Nagrada za zmagovalca je namenjena za nadomestilo za opravljanje dela.
Zmagovalna dela ostanejo v lasti A.C.I.S., vsa ostala dela pa ostanejo v lasti umetnikov.
9. člen – Postopki in roki
 3. junij 2017 zadnji rok za prijavo.
 do 6. avgusta 2017 bo objavljenih 70 izbranih del.
 do 27. avgusta 2017 je zadnji rok, da umetniki pošljejo svoja dela za razstavo pod pogoji, ki jih
bomo umetnikom sporočili po elektronski pošti ali po telefonu.
 od 24. septembra do 15. oktobra 2017 (LUX ART GALLERY) bo prva razstava finalistov v
Trstu (Italija) in razglasitev zmagovalcev po kategorijah.
 od 17. novembra do 15. decembra 2017 (LOKARJEVA GALERIJA) bo druga razstava v
Ajdovščini (Slovenija).
10. člen – Omejitev odgovornosti
Associazione Culturale IL SESTANTE bo z deli ravnala odgovorno in previdno, ne prevzema pa
odgovornosti v primeru kraje, požara ali kakršne koli poškodbe umetniških del, ki bi se lahko zgodile
med zgoraj omenjenimi postopki. Zato naj vsak umetnik svoja dela zaščiti na svoj račun.
11. člen – Pogodba
Vsak kandidat pooblasti Associazione Culturale IL SESTANTE in njene pravne zastopnike, da lahko
obdelujejo osebne podatke v skladu z Zakonom 675/96 (Zakon o zasebnosti), kot je to opisano v
Uredbi 196/2003 (Zakonik o zasebnosti) in za vključitev v bazo podatkov.
Vsak kandidat podeli pravico Associazione Culturale IL SESTANTE in njenim pravnim zastopnikom,
da lahko umetniška dela in besedila v zvezi z nagrado reproducirajo, oblikujejo kataloge na podlagi le-

teh, promovirajo nagrado in druge aktivnosti društva A.C.I.S. Društvo si pridržuje pravico, da ne vrne
prispeli material.
Vodstvo organizacije društva A.C.I.S. si pridržuje pravico, da lahko poda končno odločitev o vseh
delih, ki niso bila navedena v tem obvestilu. Vodstvo organizacije si pridružuje pravico, da lahko
spremeni pravila ko in če se pojavi ta potreba; vse spremembe bodo objavljene na strani
www.premiolynx.com.
Članstvo in udeležba na tekmovanju pomeni, da brezpogojno sprejmete vsa zgoraj omenjena pravila.

Ta dokument je bil prvotno sestavljen v italijanščini (uradna verzija) in po tem je bil preveden v ostale
jezike. V primeru nedoslednosti ali razhajanj med italijansko uradno verzijo in prevodi te objave, je
italijanska verzija uradna verzija. Dokument nima pravnega statusa.

POSEBNA NAGRADA ZA MLAJŠE OD 21 LET
ACIS si vedno prizadeva promovirati in podpirati mlade talente, zato bo podeljeval posebne nagrade za
umetnike, rojene do 1.1.1996, tako imenovano Nagrado za mlajše od 21 let.
Da bi spodbudili in pospešili talent najmlajših umetnikov, bo med vsemi kandidati žirija izbirala
Nagrajenca mlajšega od 21 let (rojene do 01.01.1996). Zmagovalec bo sodeloval na sejmu sodobne
umetnosti in bo imel možnost razstavljanja in prodajanja na stojnici A.C.I.S. Kot to določajo pravila in
pogoji, vsi udeleženci mlajši od 21 let bodo tudi imeli možnost tekmovati z ostalimi umetniki za vse
nagrade, ki bodo na voljo, vendar pa bodo morali ob vpisu zagotoviti naslednje podatke:
Pozor: za umetnike pod 21 let ni potrebno, da pošiljajo svoj življenjepis ali biografijo.
Za umetnike rojene do 01.01.1996 je nujno, da skupaj s svojo prošnjo pošljejo kopijo veljavne
osebne izkaznice, kjer je razviden datum rojstva.
Nepolnoletni umetniki morajo skupaj s prošnjo poslati tudi pooblastilo, ki ga podpišejo starši ali
skrbniki ter kopijo veljavne osebne izkaznice osebe, ki podpiše pooblastilo.
Za umetnike mlajše od 21 let, rojene do 01.01.1996, veljajo za vpis naslednje cene:
• Eno delo: 50 EUR (membership fee and the first artwork for free);
• dve deli: 70 EUR;
• od treh do desetih del: 95 EUR (to compete for the Special Prizes artists have to enroll at least three
works);
Vsak umetnik mlajši od 21 let, ki bo poslal dve deli ali več, bo prejel letno brezplačno naročnino na
revijo sodobne umetnosti Contemporary Lynx.

LIST AWARDS
PRVA RAZSTAVA V TRSTU
Slikarstvo: 4.000,00 EUR * dobi zmagovalec.
Fotografija: 2.000,00 EUR * dobi zmagovalec.
Digitalna umetnosti: 1.000,00 EUR * dobi zmagovalec.
Grafika: 1.000,00 EUR * dobi zmagovalec.
* z izjemo vseh davkov v skladu z veljavno zakonodajo.
Skupna razstava 40 finalistov.

RAZSTAVA V AJDOVŠČINI
Nova skupna razstava 40 finalistov v Ajdovščini (Slovenija)
30 preostalih umetniških del, ki se niso uvrstila v finale, bo razstavljenih v vsaj enemu od štirih prizorišč.

POSEBNA NAGRADA (za umetnike, ki so poslali najmanj 3 dela)
Posebna nagrada za Projekt “Be Art Builder” – enoletna pogodba za razstavljanje za projekt “Be Art Builder”, za izbranih 10
umetnikov izmed 70 finalistov.
NAGRADA ZA MLAJŠE OD 21 LET
Povabilo med 40 zmagovalnih avtorjev in sodelovanje na sejemski prireditvi (datum se bo določil 2017/2018).

Opomnik za članarino:
Vsak umetnik lahko pošlje od enega do deset del po kategoriji. Možno je, da se vpišejo v več kot eno kategorijo s plačilom članarine
samo enkrat.
• Eno delo 60 EUR (€50 za članarino + €10 za prvo delo);
• Dva dela 85 EUR;
• Tri dela 110 EUR v (za tekmovanje za posebno nagrado, morajo umetniki vpisati vsaj tri dela);
• Štiri dela: 135 EUR ;
• Od pet do deset del: 150 EUR.
Za umetnike mlajše od 21 let, rojene po 01.01.1995, je članarina naslednja:
• eno delo 50 EUR (za članarino, prvo delo je brezplačno);
• dva dela 70 EUR • od treh do desetih del 95 EUR (za tekmovanje za posebno nagrado, morajo umetniki vpisati vsaj tri dela).
Vsak umetnik mlajši od 21 let, ki se vpiše z dvema ali več deli, bo prejel letno brezplačno naročilo na revijo sodobne umetnosti
Contemporary Lynx.

Lynx Prize – 3. izdaja
Sestavila in organizirala Associazione Culturale IL SESTANTE
Via Tivarnella n°5 – 34142 Trieste (Italy)
Informacije:
- TEL: +39 389 6774508 / +39 347 6091354
- E-MAIL: info@premiolynx.com
- WEB: www.associazioneilsestante.com - www.premiolynx.com
- SOCIALNA OMREŢJA: Facebook: Il Sestante Ass-Culturale Fan page: Premio Lynx

