
ОСТЕН БИЕНАЛЕ
на ЦРТЕЖ 2020
Скопје, Северна Македонија

За регуларно пријавени дела ќе се сметаат оние кои до 30 јуни 2020:

1. ќе бидат испратени по пошта на ОСТЕН БИЕНАЛЕ НА ЦРТЕЖ | 8-ма Ударна бригада 2, 1000 Скопје, РСМ
или

2. ќе бидат донесени во галерија ОСТЕН на ул.„Максим Горки” бр.16а, Центар, Скопје.

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ
Организатор на манифестацијата е ОСТЕН Скопје, Северна Македонија.
Биеналето е воглавно фокусирано на современиот цртеж, но во негова најширока 
интерпретација. Слободно пријавете ги вашите најкреативни и најиновативни дела. 
Ќе бидат прифатени само оригинали (не фотографии од делата). 
Официјалното доделување на наградите и отворањето на изложбата ќе се одржи на
24 септември 2020 година во Скопје.

ПРОПОЗИЦИИ

- Учесниците испраќаат потполнета пријава за учество и едно или повеќе дела
создадени 2018-2020, заедно со куса биографија и фотографија.
- Секое дело на задната страна треба да има испишано со печатни букви во молив:
Име и презиме на авторот и наслов на делото согласно апликацијата за учество.
- Големината, темата и медиумот/техниката на пријавените дела се одлука на авторите.
- Наградените дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН Музејот на цртеж.
- Останатите дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН како донација.
- Со пополнување на пријавата, авторот се согласува организаторот делата да ги користи, 
изложува, проучува и публикува за потребите на ОСТЕН Биеналето на цртеж и
Музејот на цртеж.

СЕЛЕКЦИЈА И ЖИРИРАЊЕ

Куратор назначен од ОСТЕН ги селектира уметниците кои ќе бидат застапени во 
официјалната изложба на Биеналето, а од нив интернационалното жири одлучува со 
кои дела ќе бидат застапени во каталогот, како и за наградите.
Точните датуми на селекцијата и жирирањето ќе бидат објавени дополнително.

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

Сите пристигнати дела се изложуваат на континуираната изложба OSTEN4ART
во галерија ОСТЕН, а селектираните дела се изложуваат на официјалната изложба на 
Биеналето. Наградените автори добиваат каталог по пошта, а сите останати ќе можат 
да го нарачаат по цена од 45 УСД со вклучена поштарина.
За нарачка на каталогот дополнително ќе испратиме информации на е-маил.

Забелешки:
* транспортот на делата е потполно во организација на уметниците (вклучително и 
трошоците) и организаторот не презема одговорност во случај на оштетување или
губење на делата
* делата треба да бидат испратени без рамка и соодветно спакувани според
нивните димензии:
во картон со зајакнати ќошеви за заштита на аглите (за помали димензии) или во туба
(за поголеми димензии)



Големина / Size (cm)Наслов / Title Година / Year Техника / Technique

Име / Name

Адреса / Address

Земја / Country

e-mail

Презиме / Last Name

Град, поштенски код / City, Post Code

Датум на раѓање - Birth Date

НАГРАДИ
ГРАН ПРИ ЗА ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ

ПОСЕБНО ГРАН ПРИ (по повод 75 години ОСТЕН)
НАГРАДА СВЕТСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

5 ПРВИ НАГРАДИ (5х 1000 УСД)
5 НАГРАДИ ЗЛАТЕН ОСТЕН

(Учество на Програмата за престој на уметници „Златен Остен” во Скопје) 
ПОСЕБНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ОД ЖИРИ
ПОСЕБНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА ОД ОСТЕН

НАГРАДИ ОД САВУ
(Светска асоцијација на визуелни уметности)

Ги прифаќам условите за учество
I accept the partipation criteria
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