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ПРАВИЛНИК 8. РЕГИОНАЛНЕ ЖИРИРАНЕ ИЗЛОЖБЕ „100 ЖЕНА - 100 МИНИЈАТУРА“ 
 

 
ПРОПОЗИЦИЈЕ ПОЗИВА 
 
Позив за учешће на 8.Регионалној жирираној изложби „100 жена – 100 минијатура“ (у 
даљем тексту: Изложба) је отворен од 10.05. до 30.06.2021. године за све произвођаче 
рукотворина из Републике Србије, и региона југоисточне Европе, као и за аматере, студенте 
уметности и уметнике који прихватају услове учешћа. Сваки учесник може конкурисати са 
максимално три рада у једној или више изложбених категорија и на тему коју одреди 
Организатор. За излагање ће бити прихваћени само оригинални радови, настали у 
претходној и текућој години, а које Стручни савет буде вредновао као експонате високог 
професионалног и естетског домета. Аутори чије су минијатуре награђене на претходној 
изложби не могу ући у конкуренцију за награду, излажу по позиву (без котизације) и биће 
позвани да узму учешће у оцени радова као подршка стручном жирију. 
 
ТЕМА И КАТЕГОРИЈЕ ИЗЛОЖБЕ 
 
Тема Изложбе је „Традиција и иновација” и подразумева измену у односу на досадашње 
виђења израде минијатура излаганих на претходним изложбама. Од ауторки и аутора се 
очекује да дају иновативни одговор и нове приступе на тему. Иновација се може постићи на 
два начина:  
 

1. Употребом традиционалних мотива и технике уз употребу некласичних материјала за 
вез и подлогу 

2. Употребом једне од техника (вез, златовез, ткање, нецање, хеклање, пуст, керамика) 
уз коришћење модерних мотива у а да подсећају на старе рукотворине. 

 
Код оба приступа се искорак може постићи и смелом колористичком комбинаториком као и 
мешавином више техника на једној минијатури уз коришћење делова старих рукотворина. 
 
У прилогу фото колаж са примерима који могу дати идеје за различите креативне приступе.   
 
Изложбене категорије су:  
 
     1. ткање;  
     2. вез и златовез;  
     3. керамика и пуст;  
     4. нецање и хеклање;  
     5. комбинована* 
* Радови у овој категорију подразумевају комбинацију две или више ручних техника на 
једном раду, или технику асамблажа, или колажирања више различитих сегмената 
рукотворина (ручни рад у једној од категорија на аниткварном комаду тканине као подлози, 
чије порекло и значење је описано и приложено у формулару уз рад).  



 
Прописана величина рада је 10x10 цм, за оне које су у две димензије и 10х10х10 цм за оне 
коју су тродимензионе. Код дводимензионалних радова у техници веза и златовеза 
неопходно је оставити додатних 10цм подлоге око веза ради опремања и урамљивања. 
 
ПРИЈАВЕ 
 
Пријаве на конкурс, подносе се на Пријавном формулару који је доступан на сајту 
www.1000zena.rs 
Потписивањем Пријавног формулара, аутор прихвата све наведене одредбе Правилника.  
 
Пријавни формулар је потребно попунити читко, штампаним словима, са свим траженим 
подацима, који ће бити употребљени за каталог Изложбе. Пријавни формулар мора 
садржати и информативну фотографију пријављеног рада. 
 
Радови треба да буду обележени налепницом која је прописана од стране Организатора и 
садржана у Пријавном формулару, а коју је потребно доставити на полеђини рада.  
Радови, пријавни формулар и потврда о уплати партиципације (са именом и презименом 
учесника) достављају се на адресу: Етно мрежа, Македонска 30/VII, 11000 Београд, поштом 
или лично. Организатор не сноси одговорност за оштећења у транспорту.  
Сви радови остају у Збирци изложбе као власништво Организатора.  
 
ПАРТИЦИПАЦИЈА 
 
Сви учесници плаћају партиципацију која се не може компензовати радовима. У изузетним 
случајевима, Организатор задржава право да одобри пријем експоната без партиципације.  
Нето износ партиципације од 1.200,00 динара се уплаћује према следећем упутству: 
Уплатилац:   Име и презиме аутора 
Сврха уплате:  Партиципација за изложбу 
Прималац:   Етно мрежа, Македонска 30/VII, 11000 Београд 
Износ:   1.200,00  
Рачун примаоца:  205-123310-19  
 
СЕЛЕКЦИЈА И ЖИРИРАЊЕ 
 
Након пријема радова, изложбену селекцију врши Стручни савет Организатора који 
задржава право да одбије оне радове који: 
  

- одступају од назначених димензија,  
- немају пријавну документацију и налепницу, 
- нису покривени партиципацијом. 
-  

Обавештење о резултатима селекције биће доступно на сајту www.1000zena.rs 
 
Организатор ће публиковати типски каталог са каталошким подацима и репродукцијом свих 
радова одабраних за излагање. Сваки излагач добија примерак каталога без накнаде. 
 

http://www.1000zena.rs/
http://www.1000zena.rs/


По селекцији, Организатор ће опремити одабране радове који ће бити приказани на 
изложби, по чијем отварању ће Стручни жири сачињен од етнолога, институционалних и 
корпоративних партнера, одабрати радове који ће бити награђени.  
 
НАГРАДЕ 
 
Награде изложбе су: пет равноправних награда у рангу прве награде у свакој изложбеној 
категорији у висини од 20.000,00 динара (нето). 
У свакој изложбеној категорији се може доделити и награда младом аутору (до 30 година 
старости). Награде не морају бити додељене у свим изложбеним категоријама. Жири може 
доделити и друге, специјалне награде и признања. 
 
У случају ванредних околности, изложба неће бити одржана.  
Додатне информације на etnomreza@yahoo.com 
 
Овај Правилник ступа на снагу усвајањем од стране Управног одбора, осмог дана од дана 
објављивања на огласној табли Организатора.  
 
У Београду, 05.05.2021. 
 
 
 
Виолета Јовановић 
Председница Управног одбора  
 


