4. MEDNARODNI FESTIVAL AKVARELA
MINI CASTRA 2022

Dragi umetniki – akvarelisti,
leta 2012 je mojster akvarela g. Atanur Doğan iz Turčije/Kanade ustanovil svetovno organizacijo akvarela v želji, da
približa to najtežjo slikarsko tehniko vsem ljudem ter jih združi v umetnosti, ustvarjalnosti, povezanosti in miru. Svetovna
organizacija akvarelistov IWS Globe je prisotna v veliko državah po celem svetu in ponosni smo, da smo od leta 2018
uradni predstavniki za Slovenijo pod imenom IWS Slovenia.
Bienale akvarela v Sloveniji, imenovan Castra, se je začel že leta 2015, na katerega se je prijavilo veliko avtorjev z
vsega sveta. Digitalni katalog Castre 2015 si lahko ogledate tukaj: http://castra-en.splet.arnes.si/files/2015/11/KatalogCastra-2015-www.pdf.
Veseli nas, da letos že četrtič organiziramo mednarodni bienale akvarela malega formata Mini Castra 2022 in vas
vabimo, da sodelujete. Bienale je odprt za vse umetnike in v vseh tehnikah akvarela.
Svečana otvoritev razstave bo 27. avgusta, razstava izbranih akvarelov v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini pa bo odprta od
28. avgusta do 8. oktobra. Poleg otvoritve bo potekal tudi tradicionalni (letos že 17. po vrsti) 2-dnevni mednarodni extempore akvarela Mini Castra 2022, ki je namenjen ustvarjanju v prijetnem srednjeveškem ambientu Vipavskega Križa
pri Ajdovščini in Štanjelu.
Partner Mini Castre 2022 je Roman Szmal, izdelovalec akvarelnih barvic Aquarius.
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SPLOŠNO O RAZSTAVI:
• Datum trajanja razstave: 27. avgust – 8. oktober (41 dni);
• svečana otvoritev in podelitev nagrad: 27. avgust (sobota);
• 2-dnevni mednarodni ex-tempore akvarela: 26. & 27. avgust (petek in sobota).
AKVAREL:
•
•
•
•
•

Tema: pokrajina, ljudje, mesto, abstraktno, tihožitje, živali.
Akvarel mora biti brez paspartuja in brez okvirja.
Delo je lahko staro največ 2 leti (od 2020).
Format: maksimalno 21 x 30 cm, minimalno 14,8 x 21,0 cm.
En akvarelist lahko sodeluje z največ štirimi deli.

1. DEL
NAVODILA ZA SODELOVANJE:
• Vsak avtor se lahko na razstavo prijavi preko elektronske pošte na iws.slovenia@gmail.com z največ štirimi
fotografijami svojih akvarelov.
• Rok za prijavo je 16. april.
• Žirija bo sprejete avtorje na razstavo obvestila 23. aprila.
• Vsi sprejeti avtorji bodo takrat na svoj e-mail prejeli tudi točna navodila, kako poslati svoje akvarele in plačati
participacijo.
NAVODILA ZA POŠILJANJE DIGITALNE FOTOGRAFIJE AKVARELOV:
•
•
•
•
•

Format: .jpg / .jpeg;
velikost: večja stranica min. 1700 pixels (2 M - 3 M pixels);
resolucija: 300 dpi;
poimenovanje fotografije: ime in priimek – država – ime dela – leto – dimenzija - cena;
Pošljite visoko kvalitetno fotografijo, saj bo vaša fotografija v katalogu!

2.DEL
PARTICIPACIJA:
• Plačate le, če ste obveščeni, da ste bili izbrani za sodelovanje.
• Rok plačila participacije je 10. junij;
• Če želite prejeti digitalni katalog, je cena participacije naslednja:
- za slovenske državljane znaša 40 EUR,
- za akvareliste iz EU 65 EUR,
- za akvareliste izven EU znaša 75 EUR.
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• Če želite prejeti tiskani katalog, je cena participacije naslednja:
- za slovenske državljane znaša 45 EUR,
- za akvareliste iz EU 70 EUR,
- za akvareliste izven EU znaša 80 EUR.

Za vsakega sprejetega avtorja participacija zajema razstavo del v Lokarjevi galeriji, katalog (tiskani ali digitalni),
poštnino in vračilo akvarelov po pošti.

PLAČILO PARTICIPACIJE:
Plačate lahko z bančnim nakazilom ali preko Paypala.
• Bančno nakazilo na račun z naslednjimi podatki:
Ime : LOKARJEVA GALERIJA
Naslov: Vilharjeva 38
5270 Ajdovščina
Slovenija
TRR: SI56 0444 4000 3138 736
SWIFT: KBMASI2XXXX
Banka: Nova KBM
Naslov banke: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
• Paypal na lokarjeva.galerija@dlusp.si: participacija + 5 € provizije Paypala (če plačujete iz tujine).

NAVODILA ZA POŠILJANJE ORIGINALNIH AKVARELOV:
•
•
•
•
•

Originalni akvarel pošljete samo, če ste bili izbrani za sodelovanje in ko plačate participacijo.
Zadnji dan za pošiljanje originalnih akvarelov na pošti je 7. maj 2022.
Na hrbtno stran vsakega akvarela prilepite izpolnjen formular (priloga 1).
Akvarele pošljite na naslov: Vilharjeva 38, 5270 Ajdovščina, Slovenija (priloga 2).
Poleg akvarela pošljite še posebej natisnjen naslov, kamor vam bomo ob koncu festivala vrnili akvarel in katalog
(priloga 3).
• Akvarele pošljite v takem paketu, da bomo lahko v istem paketu nazaj poslali še katalog.
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POMEMBNI DATUMI 2021:
•

16. april:

rok za pošiljanje digitalne fotografije akvarela

•

23. april:

obvestitev sprejetih akvarelov na bienale

•

7. maj:

zadnji dan za oddajo pošiljke originalnega akvarela (na pošti, DHL, itd.)

•

10. junij:

zadnji rok za plačilo participacije

•

26. & 27. avgust:

tradicionalni mednarodni ex-tempore akvarela v Štanjelu in Vipavskem Križu

•

27. avgust:

otvoritev bienala in podelitev nagrad

•

8. oktober:

zaključek razstave

•

do 30. novembra:

vračanje akvarelov

•

do 24. decembra

plačilo nagrad

NAGRADE:
• Do konca aprila bo žirija izbrala pet nagrajenih akvarelov in deset diplom ter jih objavila na spletni strani Mini
Castre 2022 (https://lokarjevagalerija.splet.arnes.si) ter Facebook strani IWS Slovenije in Lokarjeve galerije.
• Višina nagrad:
Prva nagrada
Druga nagrada
Tretja nagrada
Četrta nagrada
Peta nagrada

– 500 EUR
– 400 EUR
– 350 EUR
– 300 EUR
– 250 EUR

• Nagrade so v bruto zneskih, zato na vpisni list (Priloga 1) napišite tudi svojo davčno številko.
• Nagrajena dela ostanejo organizatorju ne glede na višino prodajne cene.

RAZNO:
• Če je vaš akvarel naprodaj, napišite primerno prodajno ceno.
• Katalog se bo avtorjem odposlal skupaj z njihovimi akvareli po zaključku razstave, najkasneje do konca novembra
2022. V primeru zapletov v državi s Covid 19 situacijo, se lahko vračanje akvarelov nekoliko podaljša.
• Lokarjeva galerija si pridržuje pravico za razmnoževanje in razstavljanje vseh prejetih del za promocijske in kulturne
namene.
• Z vsemi deli se bo ravnalo zelo previdno, vendar Lokarjeva galerija ne prevzema odgovornosti za poškodbe ali
izgube, ki se lahko zgodijo med pošiljanjem pošiljke v Lokarjevo galerijo ali njihovim vračanjem avtorjem.
• Dela se pošiljajo preko Pošte Slovenije. Če se akvarel vrne nazaj k organizatorjem, se pošlje spet nazaj avtorju na
lastne stroške. Če se vrne dvakrat, ta ostane organizatorjem.
• Dela, ki ne bodo v skladu z vsemi razpisnimi pogoji, se ne bodo pošiljala nazaj.
• S pošiljko in plačilom participacije potrjujete, da se strinjate s pogoji sodelovanja.
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Priloga 1
Naslednji formular izpolnite, ga izrežite in prilepite na zadnjo stran vsakega akvarela.
Vaši podatki se bodo uporabljali za obveščanje o poteku Mini Castre 2022, za vabila na razstave ter na ostale
mednarodne festivale v okviru IWS Slovenija za IWS Globe.

IME
PRIIMEK
PARTICIPACIJA
(obkroži)

TISKANI KATALOG
DIGITALNI KATALOG

TOČEN NASLOV,
KAMOR VAM BOMO
VRNILI AKVAREL IN
KATALOG

ELEKTRONSKA
POŠTA
NASLOV AKVARELA
DIMENZIJE
LETO NASTANKA
CENA AKVARELA
DAVČNA ŠTEVILKA*
*Davčno številko potrebujemo za izplačilo nagrade. Če davčne številke ne napišete, vam ne bomo mogli izplačati
nagrade.
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Priloga 2
Primer ovojnice:
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Priloga 3
Napišite svoj naslov na računalnik (velikost črk naj bo dovolj velika glede na paket), ga natisnite in pošljite v paketu
skupaj z akvarelom. Ta naslov bomo prilepili na paket, ko bomo vračali dela.
Primer:

Ime in priimek
Ulica in hišna številka
Pošta in mesto
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