
 

 

Natječaj za sudjelovanje u programu europske 

platforme za fotografiju PARALLEL 2019 
veljača, 2019 

 

 

Organ Vida udruga poziva umjetnike_ce i kustose_ice da se prijave na međunarodni 

natječaj “Parallel 2019”. Natječaj traje od 1. veljače do 31. ožujka 2019. 

Ovaj poziv ima za cilj odabrati 30 novih umjetnika_ca i 6 novih kustoca_ica koji djeluju u mediju 

fotografije kako bi sudjelovali u trećem ciklusu platforme Parallel, između rujna 2019. i studenog 

2020. Podučavanje, izložbe i publikacije: odabrani će sudjelovati u inovativnom kreativnom 

procesu, od ideje do izložbe, integrirajući široku mrežu visokoprofiliranih i vrhunskih umjetnika, 

kustosa i drugih umjetničkih profesionalaca. Svi oni koji su zainteresirani za sudjelovanje trebaju 

poslati svoje prijave do 31. ožujka. 

  

O ovom pozivu 

Međunarodni žiri traži nove umjetnike i kustose koji zadovoljavaju sljedeće kriterije: 

– su u ranoj fazi karijere; 

– pokazuju značajan umjetnički potencijal; 

– njihova umjetnička praksa bavi se suvremenim diskursom; 

– još nisu postigli međunarodno priznanje; 

– (umjetnici) koji nisu imali više od 3 samostalne izložbe u muzeju / galeriji / festivalu; 

– (umjetnici) koji nisu imali više od 6 skupnih izložbi u muzeju / galeriji / festivalu 

– (kustosi) koji nisu kurirali više od 3 izložbe u muzeju / galeriji / festivalu. 

Prijave umjetnika_ca koji nikada nisu izlagali_e u muzejima / galerijama / festivalima i 

kustosima_icama koji nikada nisu kurirali_le izložbu u muzejima / galerijama / festivalima, više su 

nego dobrodošle. 

Poziv je otvoren na međunarodnoj razini. Nema obvezne teme, svi radovi i prijave će biti 

pregledani. Selekcija će uzeti u obzir rodnu ravnotežu i ukupnu raznolikost. 

Službeni jezik platforme PARALLEL  je engleski stoga svi kandidati moraju razumjeti, govoriti, 

čitati i pisati na engleskom jeziku. 

  

Međunarodni članovi žirija 

Edson Chagas (umjetnik) 

Emma Lewis (kustosica, Tate Modern) 

Jean-Marc Lacabe (direktor Galerije Le Château d’Eau) 

Marina Paulenka (umjetnička ravnateljica festivala fotografije Organ Vida) 

Nuno Ricou Salgado (umjetnički ravnatelj PARALLEL platforme) 

  

 

 



 

 

Terminski plan 

Trajanje natječaja 

1. veljače – 31. ožujka 

— 

Potpisivanje ugovora s odabranim umjetnicima i kustosima 

početkom lipnja 2019 

— 

Javna objava odabranih umjetnika i kustosa 

početkom srpnja 2019 

  

 

 

MENTORSKI PROGRAM 

Odabrani kustosi će: 

— sudjelovati u PARALLEL umjetničkom mentorstvu kako biste razvili novi kustoski projekt s 

novim radom umjetnika trećeg ciklusa i koji će biti izloženi na jednoj od lokacija zemalja članova 

PARALLEL-a, uz podršku spomenutog člana i visoko profiliranog mentora *; 

— predstaviti se na PARALLEL Intersection događaju u Budimpešti u rujnu 2019. Putovanje do 

250 €, troškovi smještaja i dnevnica u Budimpešti podržani od PARALLEL-a *; 

—pohađati praksu na lokaciji zemlje člana PARALLEL-a. Putovanje do 250 €, troškovi smještaja i 

održavanja podržani od PARALLEL *; 

— objediniti svoj novi kustoski projekt s novim radom umjetnika na PARALLEL kustoskom 

programu, u ožujku 2020. Putovanje do 250 €, troškovi smještaja i dnevnica podržani od 

PARALLEL-.a *; 

— predstaviti svoju izložbu na lokaciji zemlje člana PARALLEL-a tijekom proljeća / ljeta 2020 *; 

— izravno surađuju s grafičkim dizajnerom – koordinatorom u katalogu kustoske izložbe; 

— svoju izložbu ponovo predstaviti na PARALLEL Review u Lisabonu i dobiti mogućnost za 

PARALLEL nagradu za najnoviju izložbu. Putovanje do 250 €, troškovi smještaja i dnevnica u 

Lisabonu uz podršku PARALLEL-a *; 

— objaviti svoj kustoski projekt u godišnjem katalogu PARALLEL Atlas; 

— dobiti mogućnost da se njihov kustoski projekt promovira na međunarodnoj razini u okviru 

Paralelne platforme; 

— biti dio velike mreže visoko profiliranih, vrhunskih umjetnika, kustosa i drugih umjetničkih 

profesionalaca. 

* točni datumi i mjesta koja treba potvrditi. 

  

 

Odabrani umjetnici će: 

— sudjelovati u PARALLEL umjetničkom mentorstvu kako biste razvili novi projekt uz podršku 

visoko profiliranog mentora *;— predstaviti svoj dosadašnji rad na PARALLEL Intersection 

događaju u Budimpešti u rujnu 2019. Putovanje do 250 €, troškovi smještaja i dnevnica u 



 

 

Budimpešti uz potporu PARALLEL-a *; 

— predstaviti svoj novi projekt novim kustosima i umjetnicima na programu za kustose 

PARALLEL Curatorship, ožujak 2020., na europskoj lokaciji koja će biti potvrđena. Putovanje do 

250 €, troškovi smještaja i dnevnica podržani od PARALLEL-a *; 

— predstaviti svoj projekt u završnoj izložbi ciklusa na PARALLEL Intersection u Landskroni (SE), 

u rujnu 2020. Putovanje do 250 €, troškovi smještaja i dnevnica u Landskroni uz potporu 

PARALLEL-a *; 

— predstaviti svoj projekt na svim PARALLEL izložbama na koje su pozvani tijekom izložbenog 

perioda Platforme, između svibnja i kolovoza 2020. *; 

— imati uključen projekt u godišnji katalog PARALLEL Atlas (i eventualno drugi katalozi izložbi); 

— imati mogućnost za promociju projekta na međunarodnoj razini u okviru Parallel platforme; 

— biti dio velike mreže visokih profila i vrhunskih umjetnika, kustosa i drugih umjetničkih 

profesionalaca. 

* točni datumi i mjesta koja treba potvrditi. 

  

 

O platformi PARALLEL 

PARALLEL – Europska platforma za fotografiju okuplja kreativne europske organizacije koje 

se zalažu za promicanje međukulturne razmjene i mentorstva kako bi postavili nove standarde u 

suvremenoj fotografiji. Cilj joj je stvoriti i implementirati novu i europsku platformu za izložbe koja 

će predstaviti nove kreatore, uvesti nove i relevantne fotografske radove u europski umjetnički 

kontekst i promicati novu orijentaciju na odnos između stvaratelja, izlagača i javnosti. 

Proces Platforme nastoji unaprijediti vještine novih kreatora kroz aktivnosti kreativnog 

usmjeravanja, pružajući im niz novih kompetencija kako bi im se olakšao pristup profesionalnom 

umjetničkom svijetu. Svojom mrežom Parallel radi na razbijanju granica između umjetnika i 

kustosa, te između njih i izlagača. Pomaže muzejima, festivalima i galerijama da otvore svoje 

zidove novim umjetnicima, čime se proširuje cirkulacija umjetničkih djela i stvarajući kreatorima i 

organizacijama mogućnost da dosegnu širu i raznoliku novu publiku na međunarodnoj razini. 

Platformu PARALLEL osmišljava i vodi Procur.arte, kulturna udruga sa sjedištem u Lisabonu, a 

sufinancirana je iz programa Kreativna Europa Europske unije. Članovi Platforme su kreativne i 

kulturne organizacije na visokoj razini, uključujući muzeje, galerije, kulturne centre, festivale, 

umjetničke škole i izdavače – 18 živih europskih kulturnih centara, iz 16 različitih 

zemalja, koji sudjeluju u odabiru i prihvaćanju novih umjetnika i kustosa, organiziranje izložbi i 

promicanje umjetničkog umrežavanja. 

Jedan od ponosnih partnera ove Platforme je i Fotografska udruga Organ Vida iz Zagreba, 

koja je ugostila drugi ciklus Parallel Intersection 2018 u rujnu u Zagrebu, u HALI V 

Tehničkog muzeja Nikola Tesla. O svojim iskustvima u platformi Parallel govorila je za Vijesti iz 

kulture mlada hrvatska fotografkinja Glorija Lizde (poveznica na emisiju), koja je bila dio 

Parallel Platforme 2018 i mentorskog programa te sudjelovala na nekoliko izložbi u eminentnim 

europskim galerijama i festivalima. 

  

https://magazin.hrt.hr/461139/poceo-je-10-jubilarni-festival-fotografije-organ-vida


 

 

VIŠE INFORMACIJA – PRIJAVE: 

Poziv za umjetnike_ce: http://bit.ly/2UnPcfA 

Poziv za kustose_ice: http://bit.ly/2RuiXK3 

 

 

PITANJA: 

Kontakt osoba za sva pitanja je Luja Šimunović, luja.simunovic@organvida.com. Pitanja se 

zaprimaju isključivo putem e-maila. 

http://bit.ly/2UnPcfA
http://bit.ly/2RuiXK3

