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51-ва СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА НА КАРИКАТУРИ Скопје 2019
• Организатор на манифестацијата е ОСТЕН Скопје, Република Македонија
• Пристигнатите дела ќе ги селектира СЕЛЕКТОР одреден од организаторот, а од
селектираните дела за нагрите ќе одлучува МЕЃУНАРОДНО ЖИРИ.
• Официјалното објавување на наградите и отворањето на изложбата ќе се одржи на
26-ти септември 2019 во Национална галерија на Македонија, Скопје, Македонија.

КРИТЕРИУМИ

• Следните категории на оригинални авторски дела ќе бидат земени во предвид:
карикатура| сатиричен цртеж | стрип (максимум една табла без зборови)
• Тема | техника | формат – по избор на авторот
• Број на дела – без ограничувања

ПРИЈАВУВАЊЕ

• Во принцип се очекуваат ОРИГИНАЛНИ - рачно нацртани дела. Само доколку авторот
работи исклучиво во дигитална техника, ќе се земаат во предвид и ДИГИТАЛНИ ДЕЛА –
отпечатени и со молив нумерирани и потпишани на предната страна.
Забелешка: во ОСТЕН Музејот на цртеж ќе се прифаќаат исклучиво оригинални дела
• Ќе бидат земени во предвид само актуелни АВТОРСКИ ДЕЛА од понова продукција, кои
претходно не биле ОБЈАВУВАНИ или НАГРАДУВАНИ. Карикатури кои жирито ќе ги оцени
како идентични или многу слични на познати дела од друг автор – нема да бидат
разгледувани.
Забелешка: според насоките на организаторот, селекторот и меѓународното жири особено
внимание ќе обрнуваат на ликовниот израз на пријавените дела
• За регуларно пријавување треба:
- да се пополни овој формулар (електронски или рачно) и да се испрати на е-маил
cartoons@osten.com.mk заедно со фотографија и куса биографија на авторот
- да се испратат авторските дела по пошта заедно со отпечатениот формулар.
Забелешка: на задната страна од секое дело треба да стои името на авторот, насловот на
делото и техниката во кое е изработено.
• Со пополнување на пријавата, авторот му отстапува на организаторот не-ексклузивно право
да ги користи, изложува, проучува и публикува неговите дела за потребите на
манифестацијата.
За селекција ќе се земат во предвид делата кои
до 30-ти април 2019 ќе стигнат на адресата:
ОСТЕН - СВЕТСКА ГАЛЕРИЈА на КАРИКАТУРИ
8 Ударна бригада 2, 1000 Скопје, Македонија

ВАЖНО!!!

При испраќањето на делата задолжително ставете:
NOT FOR COMMERCIAL PURPOSES, FOR EXHIBITION ONLY!!!
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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 40 $ (неселектираните дела се враќаат на авторот)

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПЛАЌАЊЕ

Плаќањето треба да се изврши преку трансфер на пари на сметката ОСТЕН Скопје:
Корисник: ОСТЕН СКОПЈЕ, 8 Ударна Бригада 2, Скопје 1000, Македонија
IBAN: MK07210701000702188 | SWIFT: TUTNMK22
Банка: НЛБ АД СКОПЈЕ, Мајка Тереза 1, Скопје 1000, Македонија

НАГРАДИ

ГРАН ПРИ за ЖИВОТНО ОСТВАРУВАЊЕ (1500$)
ПРВА НАГРАДА (1000$)
ВТОРА НАГРАДА (500$)
5 ТРЕТИ НАГРАДИ (Плакета)
5 НАГРАДИ ЗЛАТЕН ОСТЕН (Плакета)
НАГРАДА ЦИЦО* за македонски карикатурист (Плакета)

* Во чест на големиот македонски карикатурист Василијe Поповиќ – Цицо

СЕЛЕКЦИЈА и ЖИРИРАЊЕ

• СЕЛЕКТОРОТ одлучува кои АВТОРИ со сите пријавени дела одат во фаза на жирирање
• ЧЛЕНОВИТЕ на ЖИРИ ги разгледуваат делата од селектираните автори, избираат дело кое ќе
биде претставено во каталогот и одлучуваат за наградите предвидени од организаторот
Организаторот ќе ги извести сите пријавени карикатуристи за резултатите од
селекцијата (до крајот на мај 2019) и жирирањето (до крајот на јуни 2019) по е-маил и ќе ги
објави резултатите на својата веб страница - osten.mk

ПРЕТСТАВУВАЊЕ

• Наградените и селектираните дела ќе бидат изложени во Националната галерија на
Македонија од 26-ти септември до 16-ти октомври 2019 година.
• Во исто време (од 26-ти септември до 16-ти октомври 2019 година) во галерија ОСТЕН ќе
биде организирана заедничка изложба на ФИНАЛИСТИТЕ кои биле во најтесна
конкуренција за добивање на ГРАН ПРИ.
• За наградените карикатуристи и финалистите за Гран при кои ќе бидат присутни во Скопје
за време на отворањето на изложбата и доделувањето на наградите, ОСТЕН ќе продуцира
графички мапи.
• Наградените автори добиваат соодветни сертификати и копија од каталог по пошта. Нивните
дела остануваат во колекцијата на ОСТЕН.
• Сите останати добиваат соодветни сертификати и каталог во .pdf на e-маил. Оние кои сакаат да
го имаат сертификатот / каталогот во тврда копија, можат да го нараачаат по цена од 30 $ и
ќе им бидат испратени на назначената адреса по препорачана пошта.
• Организаторот ги поканува сите учесници да присуствуваат на отворањето на изложбата
и доделувањето на наградите на 26-ти септември 2019 во Скопје, при што на наградените
автори кои ќе го најават своето доаѓање до 1-ви јули 2019 г. им обезбедува 3 ноќевања.

НАГРАДИ
ГРАН ПРИ ЗА ЖИВОТНО
(5000 $)
1969 ДЕЛО
- 2019
ПРВА НАГРАДА ЗА КАРИКАТУРА (1000$)
ПРВА НАГРАДА ЗА САТИРИЧЕН ЦРТЕЖ (1000$)
ПРВА НАГРАДА ЗА СТРИП (1000$)
10 ПОСЕБНИ НАГРАДИ (Плакета)
НАГРАДА ЦИЦО* (за македпнски карикатурист)
* Вп чест на гплемипт македпнски карикатурист

Василијe Ппппвиќ - Цицп

AWARDS
GRAND PRIX FOR LIFE ACHIEVEMENT (5000 $)
FIRST AWARD FOR CARTOON (1000$)
FIRST AWARD FOR SATIRIC DRAWING (1000$)
FIRST AWARD FOR COMIC / STRIP (1000$)
10 SPECIAL AWARDS (PLAQUE)
AWARD CICO* (for Macedonian Cartoonist)
* In a honor of the great Macedonian cartoonist
Vasilije Popovic - Cico

ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО / APPLICATION FORM
Име / Name
Презиме / Last Name
Адреса / Address
Град, ппштенски кпд / City, Post Code
Земја / Country
Датум на радаое / Birth Date

e-mail

информации за пријавените дела/submited works information
Наслов / Title

#

Тема / Theme

Големина
/ Size
A4 / A3

Техника / Technique

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10

Ги прифаќам услпвите за учествп
I accept the participation criteria
Фптп / Photo

Датум / Date …………………………
Пптпис / Signature ……………………………………

ВЕ МОЛИМЕ ПОПОЛНЕТЕ ГО ОВОЈ ФОРМУЛАР, ОТПЕЧАТЕТЕ ГО И ПРАТЕТЕ ГО ЗАЕДНО СО ВАШИТЕ ДЕЛА
PLEASE FILL OUT THIS FORM, PRINT IT OUT AND SEND IT ALONG WITH YOUR WORKS

