
 

 

 

GALERIJA BOŽIDAR JAKAC 

Grajska cesta 45 

SI - 8311 Kostanjevica na Krki 

 

 

Mednarodni simpozij kiparjev FORMA VIVA 

 
KOSTANJEVICA NA KRKI 2013 
 

Organizator: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 

Udeleženci: Trije kiparji/kiparke, ki jih izbere galerija na podlagi predhodno zbranih prijav ali 

organizatorjevega povabila. 

Čas izvedbe: 01.-30.07.2013 

Material: večinoma les – hrast, 3m
3
 v enem kosu ali več kosih, ø od 50 – 100 cm 

Prizorišče: Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki 

Postavitev: prostor v neposredni bližini galerijske stavbe, ki ga izbere organizator na podlagi 

strokovnega posveta z avtorjem. 

Pogoji: Izkušnje z delom v lesu in samostojno delo na prostem. Organizator zagotovi osnovna 

orodja: žage, manjša orodja in dvigala za premik materiala. Prav tako zagotovi pomoč pri fizično 

težjih opravilih, električno povezavo in priključitev, podstavek za skulpturo, pomoč pri postavitvi 

skulpture, zaščito in impregnacijo skulpture ter nezgodno zavarovanje v času trajanja Simpozija.    

Organizator vsakemu izmed udeležencev zagotovi namestitev v kraju simpozija in zanjo krije 

stroške. Posamezni udeleženec je upravičen do bivanja v enoposteljni sobi s polnim penzionom, kot 

tudi do brezalkoholnih pijač na samem delovišču.  

Organizator poskrbi za medijsko odmevnost simpozija (TV, objave obvestil o dogodku in intervjujev 

z avtorji v tisku, elektronski mediji), javna predstavitev ob koncu Simpozija ter predstavitev v 

monografijah in brošurah Forme Vive.   

Organizator prav tako zagotovi odkupno premijo v vrednosti 2.000 € (neto dohodka), ki ga po 

končanem Simpoziju avtor prejme na svoj tekoči račun.  

Izbrani avtorji bodo o svoji udeležbi na simpoziju obveščen do 23.04.2013. Od njih pričakujemo, da 

si samostojno zagotovijo zdravstveno in nezgodno zavarovanje ter da so pred začetkom Simpozija 

seznanjeni z njegovim pravilnikom. Udeleženci sami krijejo stroške prihoda na Simpozij.  

 

Kandidati naj pošljejo prijavo za udeležbo na simpoziju z dodanimi referencami, skico idejnega 

osnutka ter morebitnimi fotografijami izvedebene makete najkasneje do 31.03.2013 na naslov: 

Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki, ali po elektronski pošti: 

info@galerija-bj.si ; goran.milovanovic@galerija-bj.si  

 

Kandidati so nas dolžni seznaniti s potrebami, morebitnimi posebnimi zahtevami ter željami, ki 

lahko pomembno vplivajo na potek simpozija oz. pričakovanja organizatorjev.  

 

Več informacij o Mednarodnem simpoziju kiparjev Forma viva lahko najdete tudi na spletni strani 

Galerije: www.galerija-bj.si  in Facebook strani: https://www.facebook.com/pages/Galerija-

Bo%C5%BEidar-Jakac-Kostanjevica-na-Krki/422753851088566?ref=hl  
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