


 

 

  
 

 
 

13. октoбрa 7, Ћуприја 

 

 
 

 
Мурали, различити облици уличне уметности и другe умeтничкe интeврeнциje у jaвнoм 

прoстoру данас се смaтрajу сaстaвним дeлoм савременог културног имиџa jeднoг грaдa. Ови 

видови креативног уметничког израза, осим што обликују урбану сценографију, налазе примену 
у туристичким садржајима, друштвеним пројектима очувања културног наслеђа или у 

пројектима промовисања националног културног идентитета. Имајући у виду вишеструки 
потенцијал поменутих ликовних интервенција у јавном простору, Установа културе Ћуприја 

расписује конкурс за предлоге и извођење тематских мурала.  

 

 

1. Право учешћа на конкурсу имају подједнако појединачни уметници и уметнички колективи.  
 

2. На конкурс се предају предлози мурала на тему лика и/или дела књижевника Драгослава 

Михаиловића, родом из Ћуприје. Предлози мурала треба да кореспондирају са конкретним 
делом или делима овог књижевника, а добродошли су и предлози који се ослањају и на 

историјски, друштвени или културни контекст града. Посебно ће бити узети у обзир 
предлози који мурал третирају као амбијенталну целину у складу са архитектонским и 

урбанистичким карактеристикама локације.  

 
3. Сваки учесник има право да на конкурс пријави више предлога мурала на дату тему. 

Установа културе задржава право да не одабере ниједан предлог уколико жири сматра да 
они тематски, естетски и креативно не одговарају на тему конкурса. 

 
4. На конкурс је неопходно предати  

 

- ликовно јасно дефинисане предлоге мурала (непотпуне скице неће бити разматране),  

- наративно образложење предлога мурала, 

- спецификацију материјала потребног за реализацију мурала, 

- фотомонтажу предлога мурала на локацији предвиђеној за реализацију (фотографије 

локација можете преузети уз пријавни формулар), 

- попуњен формулар, 

- биографију уметника или податке о уметничком колективу, 

- портфолио реализованих мурала са пратећим подацима (локација, димензије, година). 

 

5. Конкурсни материјал доставити у електронској форми на адресу ukcuprija@gmail.com 

 

6. Непотпуне пријаве неће бити разматране. 

 
7. Конкурс траје до 15. августа 2019. године. Резултати ће бити објављени на званичном сајту 

општине Ћуприја www.cuprija.rs. 
 

8. Период за реализацију изабраног мурала је од 1. до 15. септембра 2019. године. 
 



 

9. Победнички рад изабраће стручни жири.  

 
10. Аутор изабраног решења ће по реализацији мурала бити награђен новчаном наградом у 

висини од 100 000,00 динара у нето износу. 
 

11. За реализацију мурала аутору ће бити обезбеђен материјал и прибор за рад (скела, боје , 

четке и сл), путни трошкови и трошкови боравка. Специфичност материјала и/или прибора 
за рад може бити разматрана пре почетка реализације мурала. У случају тешкоћа 

прибављања материјала и/или прибора за рад могуће су измене у набавци.  
 

12. У прилогу је фотодокументација са техничким спецификацијама локације и површине на 
стамбеној згради предвиђеним за реализацију мурала. 

 

За додатне информације у вези са пропозицијама конкурса можете се обратити директору УК 
Ненаду Јовановићу на e-mail адресу ukcuprija@gmail.com. 

 
Установа културе Ћуприја задржава право да одложи или у потпуности обустави реализацију 

мурала услед непредвидивих околности.  

 
 

 

 
 

Димензије фасаде зграде предвиђене за осликавање. 


