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VABLJENIM LIKOVNIM USTVARJALCEM –KIPARJEM 
                                                   
PROJEKT  : MALA PLASTIKA 
 
PREDMET: RAZPIS ZA KIPARJE NA 18. KIPARSKO SLIKARSKEM SREČANJU FORMA 
VIVA MAKOLE-DEŽNO 2020  
 
Dragi prijatelji kiparji, vabimo Vas, da postanete naši gostje na 18. kiparsko slikarskem 
srečanju Forma viva Makole-Dežno 2020 v soboto, 5. septembra 2020 na Dežnem. 
 
KAJ:                   tradicionalno kiparsko gibanje Forma viva Makole,    
                            projekt - FIGURA – skulpture manjših dimenzij, od 60cm naprej do največ  
                            100cm višine in največ 50cm širine.  
 
KDAJ:               sobota, 5. septembra 2020 ob 8.00 uri.   
      
 
KJE:                  na lokaciji Dežno – Park skulptur.  
 
 
PREHRANA:   za hrano bo poskrbljeno na sedežu KUD Forma viva na Dežnem- Park skulptur     
                           Dežno. 
                                                                                                                                                             
GOSTITELJ:   KUD FORMA VIVA MAKOLE, OBČINA MAKOLE . 
 
 
VSEBINSKA ZASNOVA: 
 
Projekt FORMA VIVA MAKOLE 2020  je tematsko opredeljen, zaradi kasnejšega lažjega 
spremljanja in vrednotenja nastalih umetniških del. Povabljeni izbrani avtorji prosto izberejo tehniko 
in tehnologijo, glede na svoje želje in potrebe. Organizator zagotovi material, kot je les,glina, kovina 
in kamen in zagotavlja potrebno energijo na mestu ustvarjanja. Ne zagotavlja pa kiparskega orodja in 
aparatov (motorna žaga, varilni aparat, itd.). 
Za sodelovanje v projektu vabimo izbrane ustvarjalce, ki si upajo likovno raziskovati in ustvariti-
dokončati svoje delo še istega dne. Dana je možnost tudi predhodne priprave doma, vendar je 
zaželjeno, da se kip-skulptura dokonča na simpoziju. 
Avtorji v prijavi udeležbe pripravijo pisni elaborat, iz katerega je moč razbrati poetiko ideje in zahteve 
po potrebnih materialih, povezanih z realizacijo projekta. 



Projekt – mala plastika je vključen v program 18. Mednarodnega kiparsko slikarskega druženja 
forma viva Makole- Dežno 2020 in bo trajal en dan v soboto, 5. 09. 2020.   
 
PREDAJA NASTALIH UMETNIŠKIH DEL:  Isti dan v soboto, 5. 09. 2020 ob 18.00 uri. 
 
NAGRADE - HONORARJI: 
 
Kiparji,  dobijo honorar v višini 50.00 eur. Pogoj je, da je delo –zastavljeni projekt dokončano in 
predano organizatorju še istega dne. Vsak udeleženec dobi priznanje simpozija in katalog vseh 
nastalih umetniških del. Najboljša tri izbrana umetniška dela bodo nagrajena z kristalno 
plaketo in posebnim priznanjem organizatorja simpozija. Priznanja in nagrade bodo podeljene 
istega dne v soboto, 5.9.2020 ob 19.00 uri, po ocenitvi in predaji nastalih umetniških del v Parku 
skulptur na Dežnem. Katalog bo poslan po pošti. Po zaljučku prireditve bo druženje in 
pogostitev. 
 
Za vsa nastala dela bo podano tudi strokovno mnenje. Vsi udeleženci bodo dobili posebna priznanja in 
katalog. Predstavljeni bodo širši slovenski javnosti preko medijev (TV, radio, časopis). Posnel se bo 
tudi film, na katerem bodo zabeleženi vsi glavni dogodki kiparskega srečanja. 
 
STROKOVNA KOMISIJA:  
 
Organizator bo 15. marca 2020 izbral od 8 do največ 10 kiparjev, udeležencev letošnje FORMA VIVE 
in vas o izidu pisno obvestil. Izbor bo tudi javno predstavljen v mariborskem časopisu VEČER, 
bistriškemu tedniku PANORAMA in na spletni strani OBČINE MAKOLE: www.obcina-mako.si .  
Poslan vam bo tudi seznam vseh udeležencev-kiparjev in slikarjev. 
 
PRIJAVNICO NASLOVITE: 
 
KUD FORMA VIVA MAKOLE  
Dežno 61A 
2321 MAKOLE 
Slovenija 
 
 
 

najkasneje do 10. marca 2020 
 
 

V PRIČAKOVANJU VAŠE PRIJAVE VAS LEPO POZDRAVLJAMO 
 

 
KUD FORMA VIVA MAKOLE: OBČINA MAKOLE: 
 
IVAN DVORŠAK, preds.o.o.simpozija                                                    FRANC MAJCEN, župan                                       
                                                       
 
____________________________ __________________________ 
 
 
 
Pripis: za dodatne informacije pokličite 040/723-121 (Dvoršak) ali 02/803-03-31 
Email: ivandvorsak46@gmail.com 
 
 
 


