
NATJEČAJ
 

CREATE THE CHANGE
Udruga za rad s mladima Breza raspisuje natječaj za najbolje 

suvremeno umjetničko djelo iz područja likovne i primijenjene umjetnosti 
na temu održivog razvoja i migracije, namijenjen afirmiranim i 
neafirmiranim autorima svih generacija, uključujući i studente.

Udruga Breza jedna je od 15 partnerskih organizacija na europskom 
projektu Start the Change, koji se bavi temama održivog razvoja i 

migracije, promovirajući ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih Naroda 
(Agenda 2030). Start the Change pokušava osvijestiti probleme održivog 

razvoja kroz razne medije poput edukacija, priča, filmova, volonterskih 
akcija, a mi bismo voljeli iste probleme vidjeti u likovnom obliku.

Natječaj će biti otvoren od 15. ožujka do 31. svibnja 2019., nakon čega 
će komisija odabrati najbolji rad koji će biti i novčano nagrađen. 10 
odabranih  radova izložit će se na izložbi povodom Svjetskog dana 

izbjeglica na javnom izložbenom mjestu u gradu Osijeku.
 

SMJERNICE:
 

Tema natječaja: Održivi razvoj i migracije
Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog 

gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore 
bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. On se oslanja na ambicioznu 

ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih 
naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i 
zagađivanjem okoliša. Prema Agendi 2030 Ujedinjenih Naroda postoji 

17 globalnih ciljeva održivog razvoja (vidi: 
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs), a smatramo da je svaki od 

tih ciljeva na direktan ili indirektan način povezan s migracijama u 
svijetu. Upravo taj moment problematiziranja povezanosti ciljeva 

održivog razvoja i migracije želimo popularizirati i približiti publici kroz 
suvremena umjetnička rješenja koja će odgovoriti na ovaj natječaj.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE:
Pozivaju se autori/ce da se prijave s najviše 2 autorska rada. Prijaviti 

se mogu radovi u bilo kojoj tehnici, dimenzijama,  mediju ili načinu 
izraza.

 
ODABIR AUTORA

Rezultati natječaja objavit će se 10. lipnja 2019. Odabranom autoru 
isplatit će se nagrada u iznosu od 5.000,00 kn što isplaćuje Udruga 

Breza najkasnije do 31. srpnja 2019. godine.
Pobjednički rad biti će izložen na javnoj izložbi povodom Svjetskog 

dana izbjeglica, zajedno s još 10 izabranih radova s ovog natječaja. 
Izložba će se održati 18. lipnja 2019. godine.

 
NAČIN PRIJAVE:

Prijaviti dostaviti putem e-maila: starthechangecroatia@gmail.com. 
Rok za prijavu radova je 31. svibnja 2019.

 
Prijava treba sadržavati:

 Životopis autora
Fotografije / video / nacrt rada

Kratko obrazloženje, odnosno koncept rada u okviru kartice teksta i 
tehnički opis rada  – materijal, dimenzije i prostornu dispoziciju
Kontakt podatci: ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail

 
PITANJA:

Za sva moguća pitanja javiti se na e-mail adresu: 
startthechangecroatia@gmail.com

Stajališta izražena u ovoj publikaciji ne odražavaju nužno stajalište Europske komisije.


