КОНКУРС ЗА СИТЕ МЛАДИ СЛИКАРИ!

Во рамките на Клубот на таленти, Охридска банка АД Скопје го објавува јавниот конкурс
наменет за сите заинтересирани млади уметници кои се насочени кон сликарството и кон
цртањето. Целта на конкурсот е да се изберат учесници за ликовната колонија Вевчански
видувања, која ќе се одржи во с. Вевчани во периодот од 22 јуни до 6 јули 2019 година.
Право на учество на овој конкурс имаат сите млади сликари кои се на возраст од 18 до 23
години, односно кои имаат навршено 18 години на денот на аплицирањето.
Аплицирањето на конкурсот ќе се врши по електронски пат и ќе трае од 27 мај до 9 јуни
2019 година со пополнување на формуларот за апликација на веб-страницата на Клубот на
таленти на Охридска банка АД Скопје – www.obsgklubnatalenti.mk.
Во формуларот за апликација поставен на веб-страницата, сите заинтересирани за учество
е потребно да испратат пет фотографии од пет свои авторски дела во акрилна техника на која било
тема.
Сите апликации пристигнати по 9 јуни 2019 година, како и сите некомплетни апликации
нема да бидат земени предвид при изборот на финалистите кои ќе учествуваат на колонијата.

Стручна жири-комисија за избор на финалисти на конкурсот кои ќе учествуваат на колонијата
По завршувањето на конкурсот, од сите пријавени апликанти, Банката заедно со стручно
жири ќе одбере максимум 12 (дванаесет) финалисти, кои ќе бидат објавени на веб-страницата
www.obsgklubnatalenti.mk на 13 јуни 2019 година. Финалистите што ќе бидат избрани ќе земат
учество на ликовната колонија Вевчански видувања 2019, каде што ќе престојуваат 5 (пет) дена и
ќе бидат поделени во 2 (две) групи, односно првата група во периодот од 23 до 27 јуни 2019
година и втората група во периодот од 28 јуни до 2 јули 2019 година.
Жири-комисијата што ќе ја спроведува постапката за избор на финалисти и ќе ги оценува
делата изработени на ликовната колонија Вевчански видувања е составена од двајца надворешни
членови, ликовни уметници, и од еден член од тимот на вработените во Охридска банка АД
Скопје. Имињата на членовите на стручната комисија ќе бидат објавени на денот на прогласување
на победникот.
Охридска банка АД Скопје ја презема целокупната организација околу учеството на
финалистите од конкурсот на колонијата и ги покрива нивните трошоци за храна, сместување и за
материјалите за работа.

Изработка на уметнички дела во текот на престојот на колонијата
Финалистите учесници на Вевчанската колонија ќе сликаат дела на слободна тема, по
сопствен избор, во техниката акрил.
За време на престојот на колонијата финалистите ќе треба да насликаат најмалку една
слика која по завршувањето на колонијата останува во исклучива, целосна сопственост на
Охридска банка АД Скопје. Доколку финалистите насликаат повеќе од една слика за време на
колонијата, самостојно одлучуваат која слика ќе ѝ ја предадат во сопственост на Охридска банка
АД Скопје.
Со предавање на сликите во сопственост на Банката, авторите ѝ го предаваат и ѝ го
пренесуваат и авторското право на Банката. Понатаму Банката, како сопственик на делата, без
ограничување располага со авторските и со материјалните права на насликаните дела и
самостојно располага со делата и одлучува за нивната понатамошна употреба и намена. Банката
со секој од финалистите ќе склучи и ќе потпише писмен договор.
Медиумска промоција
Додека траат Конкурсот, колонијата и финалниот настан за избор на победникот, Охридска
банка АД Скопје ќе врши медиумска промоција на целиот проект, која вклучува објавување
информации и фотографии од финалистите и од нивните ликовни дела на сите релевантни
медиуми и корпоративни канали на комуникација на Банката.

Победник на конкурсот
По завршувањето на ликовната колонија, Банката ќе организира хуманитарен настан на кој
насликаните уметнички дела ќе бидат понудени на јавна аукција, а средствата собрани од
аукцијата ќе бидат донирани во хуманитарни цели.
По јавната аукција, преку матрица за евалуација ќе биде избран победникот на конкурсот
од редот на дванаесетте финалисти. Матрицата ќе опфаќа два критериума:
–
–

Најдобро ликовно дело избрано според жири-комисијата. Оваа оцена учествува со 60
% во конечната одлука.
Ликовно дело кое ќе постигне највисока цена на аукцијата. Оваа оцена учествува со 40
% во конечната одлука.

Со вкрстување на оцените од овие два критериума, авторот на делото кое ќе добие
највисока оцена ќе биде прогласен за победник на конкурсот и за член на Клубот на таленти на
Охридска банка АД Скопје и ќе добие парична награда од Банката во износ од 60 000 денари (со

букви: шеесет илјади денари). Доколку се случи двајца или повеќе автори да имаат ист број
бодови, наградата се дели на еднакви делови.
Победникот на конкурсот ќе биде јавно прогласен на денот на аукцијата од страна на
Охридска банка АД Скопје и ќе биде објавен на веб-страницата www.obsgklubnatalenti.mk

*Вработените во Охридска банка АД Скопје и членовите на нивните потесни семејства,
како и членовите на потесните семејства на жири-комисијата немаат право на учество на овој
конкурс.

Повеќе за Вевчанската колонија
Меѓународната Вевчанска колонија се одржува од 2010 година во с. Вевчани. Тука
уметниците имаат можност да ги преточат на платно убавините на Вевчани и своите видувања.
Колонијата досега била домаќин на повеќе од 200 еминентни ликовни уметници од Македонија и од
светот, меѓу кои се издвојуваат: академик Глигор Чемерски, академик Васко Ташковски, Трајче
Јанчевски, Илија Кафкалески, Стеван Поповски, Павле Кузманоски, Таки Павловски, Доне
Миљановски, Данчо Ордев, Ниче Василев, Петар Попчев, Владимир Темков, како и Решат Амети.
На оваа 10. јубилејна колонија ќе учествуваат вкупно 34 врвни уметници кои доаѓаат од Македонија,
Србија, Бугарија, Грција, Полска и од Франција, а се очекува да биде посетена од илјадници гости.
Изминатите години со слики од колонијата беа организирани поголем број изложби, меѓу кои и тие
во Подгорица, Софија, Њујорк и во Скопје.

