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53-та СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 2021
• Организатор на манифестацијата е ОСТЕН Скопје, Република Северна Македонија
• Пристигнатите дела ќе ги селектира СЕЛЕКТОР одреден од организаторот, а од селектираните
дела за наградите ќе одлучува МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ
• Отворањето на изложбата и официјалното доделување на наградите ќе се одржи во септември
2021 во Скопје, С. Македонија

КРИТЕРИУМИ за УЧЕСТВО

• Тип на дела – карикатура | сатиричен цртеж | стрип (една табла без зборови)
• Тема | техника | формат – по избор на авторот
• Број на дела – без ограничување

ПРАВИЛА за УЧЕСТВО

• Само ОРИГИНАЛНИ, рачно креирани дела на хартија ќе бидат земени во предвид
Доколку авторот работи исклучиво во дигитална техника, ќе се земаат во предвид и ДИГИТАЛНИ
ДЕЛА – отпечатени, нумерирани и потпишани со молив на предната страна
• Само оригинални дела од ПОНОВА ПРОДУКЦИЈА кои претходно не биле ОБЈАВУВАНИ или
НАГРАДУВАНИ ќе бидат земени во предвид
- делата кои жирито ќе ги оцени како идентични или многу слични на познати дела од друг
автор – нема да бидат разгледувани
- доколку се утврди дека карикатуристот прекршил било кое од правилата за учество по
доделувањето на награда - жирито има право да ја повлече наградата
- според насоките на организаторот, селекторот и меѓународното жири особено
внимание ќе обрнуваат на ликовниот израз на пријавените дела
• За РЕГУЛАРНО ПРИЈАВУВАЊЕ апликантот треба:
- да пополни ФОРМУЛАР за ПРИЈАВУВАЊЕ (електронски или рачно) и да го испрати на
е-маил адреса cartoons@osten.com.mk заедно со фотографија, куса биографија и дигитални
слики на пријавените дела
- електронски пријавените дела ДА ГИ ИСПРАТИ ПО ПОШТА заедно со отпечатениот и
потпишаниот формулар
Забелешка: на задната страна од секое дело треба да стои името на авторот, насловот на делото
и техниката во кое е изработено
• Со пополнувањето на пријавата, авторот му отстапува на организаторот НЕ-ЕКСКЛУЗИВНО
ПРАВО да ги користи, изложува, проучува и публикува неговите дела за потребите на
манифестацијата

КРАЕН РОК

За селекција ќе се земат во предвид делата кои до 30-ти април 2021 ќе стигнат на адресата:
ОСТЕН - СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ
8 Ударна бригада 2, 1000 Скопје, С. Македонија
ВАЖНО!!!
При испраќањето на делата задолжително ставете: НЕКОМЕРЦИЈАЛНА ПРАТКА / САМО ЗА ИЗЛОЖБА!
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КОТИЗАЦИЈА

Одберете една од понудените можности:

Да учествувате БЕЗ КОТИЗАЦИЈА (пријавените дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН)
Да учествувате СО КОТИЗАЦИЈА од 10 $ (неселектираните дела се враќаат на авторот)

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ
Плаќањето треба да се изврши со трансфер на сметката на ОСТЕН Скопје:
Корисник: ОСТЕН СКОПЈЕ, 8 Ударна Бригада 2, Скопје 1000, С. Македонија
IBAN: MK07210701000702188 | SWIFT/BIC: TUTNMK22
Банка: НЛБ АД СКОПЈЕ, Мајка Тереза 1, Скопје 1000, С. Македонија

СЕЛЕКЦИЈА и ЖИРИРАЊЕ

• СЕЛЕКТОРОТ одлучува кои КАРИКАТУРИСТИ одат во фаза на жирирање со сите пријавени дела и
прави листа на финалисти
• ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО ЖИРИ ги разгледува делата од селектираните карикатуристи, избира
дело кое ќе биде претставено во каталогот и одлучува за наградите предвидени од
организаторот
• Организаторот ќе ги извести сите пријавени карикатуристи за резултатите од селекцијата (до
крајот на мај 2021) и жирирањето (до крајот на јуни 2021) по е-маил и ќе ги објави резултатите
на својата веб страница - osten.mk и на други печатени, електронски и социјални медиуми

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

• Делата на СЕЛЕКТИРАНИТЕ КАРИКАТУРИСТИ ќе бидат изложени на официјалната изложба во
септември 2021 година / Скопје, С. Македонија
• ФИНАЛИСТИТЕ И НАГРАДЕНИТЕ КАРИКАТУРИСТИ кои ќе бидат присутни во Скопје за време на
отворањето на изложбата и доделувањето на наградите, добиваат графички мапи со нивни
дела во продукција на ОСТЕН
• НАГРАДЕНИТЕ КАРИКАТУРИСТИ добиваат соодветни парични награди (каде што е предвидено),
соодветни печатени сертификати и копија од каталог по пошта. Нивните дела остануваат во
колекцијата на ОСТЕН
• ОСТАНАТИТЕ КАРИКАТУРИСТИ добиваат соодветни дигитални сертификати и каталог во .pdf
на e-маил. Оние кои сакаат да го имаат сертификатот / каталогот во тврда копија, можат да ги
нараачаат по цена од 30 $ и ќе им бидат испратени на назначената адреса со препорачана
пошта
• Организаторот ги поканува СИТЕ КАРИКАТУРИСТИ - УЧЕСНИЦИ да присуствуваат на отворањето
на изложбата и доделувањето на наградите во септември 2021 во Скопје

НАГРАДИ

ГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ (1500 $ и скулптура) – одлука на амбасадорите на ОСТЕН
ПРВА НАГРАДА (1000 $ и плакета) – одлука на интернационалното жири
ВТОРА НАГРАДА (500 $ и плакета) – одлука на интернационалното жири
5 ТРЕТИ НАГРАДИ (Плакета) – одлука на интернационалното жири
5 ПОСЕБНИ НАГРАДИ (Плакета) – одлука на интернационалното жири
НАГРАДА ЦИЦО* за македонски карикатурист (плакета) – одлука на Советот на ОСТЕН
* Во чест на големиот македонски карикатурист Василијe Поповиќ – Цицо

