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СВЕТ У
СЛИЦИ –
СЛИКА
СВЕТА

Институт за студије културе и хришћанства и Покрет Фоколара у Србији позивају све ствараоце да се јаве на
Конкурс за прикупљање радова у области визуелне културе Цркава и верских заједница на територији Републике
Србије, под називом “СВЕТ У СЛИЦИ – СЛИКА СВЕТА”.
Циљ конкурса је заштита културне баштине, промоција верског културног стваралаштва и развој визуелног
опажања у духу вредности које баштине традиционалне Цркве и верске заједнице.
Верска визуелна култура изграђује све оно што у људском поимању има смисао духовног, религиозног и
визуелног опажаја, а што директно упућује на вредности важне за човеково духовно постојање.
Реалност коју живимо обилује сликама, и претежно је визуелна и медијатизована, а визуелна култура постаје у
свету доминације слике главни извор комуникације, нарочито међу младима, па самим тим успостављање веза
путем фотографије, филма или другог визуелног израза је најефикаснији начин да се у приликама кризе
вредности, морала, културе и идентитета кроз овакав вид стваралаштва створе нове основе, које ће помоћи да се
у лепоти различитих израза повежемо и разумемо.
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КАТЕГОРИЈЕ
ПОЗИВАМО СВЕ СТВАРАОЦЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА УЗРАСТ,
ПРИПАДНИКЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА ДА ПОШАЉУ СВОЈЕ РАДОВЕ У СЛЕДЕЋИМ
КАТЕГОРИЈАМА:
- Сликарство
- Иконопис
- Цртеж
- Графика
- Калиграфија
- Илустрација
- Скулптура
- Мозаик
- Примењена уметност
- Керамика
- Текстил
- Уметнички повез и опрема књиге
- Фотографија
- Кратак филм / видео (до 5 минута)
- Микс-медији

УСЛОВИ

Конкурс је отворен за све ствараоце који прихватају услове учешћа.
Ствараоци задржавају потпуну слободу избора теме И технике.
Потребно је да радови настану по утицајем верског и духовног наслеђа,
односно религиозне уметничке сфере и идентитета традиционалних
Цркава и верских заједница.
За радове у дводимензионалној техници, максимално дозвољене
димензије су 40x30 цм, за радове у три димензије 30x30x30 цм.
За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови, одабрани
након прве селекције.
Аутори ће након изложбе лично преузети изложене радове.

Пријаве на конкурс шаљу се на електронску адресу
vizuelnainterkultura@gmail.com где је потребно да се пошаље фотографија
рада, опис рада и кратка биографија аутора.
Рок за слање радова је 31. октобар 2022. године
Стручна комисија, након прегледа електронских порука, извршиће селекцију
радова које ће бити део програма “Визуелна интеркултурна и међуверска
комуникација” планиране за период новембар - децембар месец 2022. године.
Планирано је да поставка изложбе и уметнички програм буду организовани
најкасније до краја новембра месеца 2022. године.
Потребно је да радови буду опремљени и потписани за излагање.
Организатор конкурса је Покрет Фоколара у Србији и Институт за студије културе
и хришћанства, уз подршку Министарсва правде, Управе за сарадњу са Црквама
и верским заједницама Владе Републике Србије.

