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Дел. број:
О ПРОЈЕКТУ ИНКЛУЗИВНА ГАЛЕРИЈА
Када кажемо „Инклузивна галерија“ мислимо на галерију за СВЕ људе.
Инклузија, у најширем смислу, представља активност или стање укључивања,
укљученост у групу или структуру. Инклузија, дакле, подразумева неискљученост,
приступачност/отвореност за све људе без обзира на пол, расу, године,
порекло, социјални статус, инвалидитет…
Шта је уметност за све?
Уметност за све стреми ка уклањању предрасуда у схватању инвалидности које су
укорењене у друштву, а сежу и у област уметности. Инклузивна галерија не искључује
ни једну особу у доживљају уметничког дела, на начин и чулима које та особа користи у
свакодневној комуникацији.
https://en.wikipedia.org/wiki/Disability_in_the_arts
Носилац пројекта, Школа за основно и средње образовање Милан Петровић“
са домом ученика објављује:
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА НАГРАДНОМ КОНКУРСУ
ЗА ПРИСТУПАЧНО УМЕТНИЧКО ДЕЛО
Позивамо уметнике и студенте уметничких факултета, којима је ова тема изазов, да се
укључе у Наградни конкурс за приступачно уметничко дело у пројекту Инклузивна
галерија и да притом имају у виду све људе, дакле и оне:
- који не могу да виде, али могу да додирну и могу да помиришу,
- који не могу да чују, али осећају вибрације,
- који разумеју кад им се објасни,
- који се радују када им се пружи прилика,
- које уметност покреће да живе испуњен живот...
Приступачна уметност дозвољава непосредну комуникацију са свом публиком.
Приступачна уметност излази у сусрет свим чулима.
Приступачна уметност може да се гледа, слуша, додирује, мирише, осећа, наслућује...
Приступачна уметност је процес који укључује све који су вољни да се укључе, са више или
мање знања и вештина.
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Предлажемо да уметници најпре остваре дијалог са особама са инвалидитетом и сазнају
њихове потребе и жеље, као и начине како да их остваре. Препреке у инклузији нису само
архитектонске, већ и сензорне, интелектуалне, емоционалне, социјално-културне
природе.
Агенда пројекта
Планирано време за објављивање и трајање позива је од 15. јула до 30. септембра 2018,
након чега ће о наградама одлучивати Тим за приступачност ШОСО „Милан Пeтровић“ са
домом ученика и уметнички жири. Резултати Конкурса ће бити објављени до 15. октобра
2018. Награђени ствараоци се обавезују да ће извести радове најкасније до 15. новембра,
након чега ће следити реализација три изложбе у школској галерији Атеље МП у Новом
Саду, у Железничкој улици број 26 и изложбеним просторима партнера - ШОК галерији у
пасажу Змај Јовине 22 и у Галерији СУЛУВ-а, Булевар Михајла Пупина 9. О датуму и
трајању изложби ће се накнадно договорити награђени уметници, координатор пројекта
и представници партнерских организација.
Награђени уметници се обавезују да ће по један рад или други вид документције
приступачног уметничког дела уступити носиоцу пројека ШОСО „Милан Петровић“ са
домом ученика.
Уметнички савет Инклузивне галерије и жири
Уметнички савет чине представници Академије уметности у Новом Саду, СУЛУВ-а, Шок Задруге,
Тима за приступачност Фондације 2021 и ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика.
Уметнички савет бира чланове жирија који ће доделити три равноправне награде од
по 100.000 динара, у бруто износу. У сарадњи са партнерима, Школа ће штампати
каталоге за три награђене изложбе, промотивни материјал о пројекту и документовати
цео пројекат на веб сајту Инклузивне галерије inkluzivnagalerija.rs
Критеријуми Конкурса за приступачно уметничко дело
1. Вредност уметничке идеје и приступачан карактер уметничког дела
ће процењивати жири формиран од чланова Уметничког савета пројекта
Инклузивне галерије и Тима за приступачност школе.
2. Награђени уметнички рад по димензијама треба да пристаје у простор
предложених галеријских простора1. Награда која подразумева трошкове за
продукцију рада не може превршити буџет планиран за награду.
Конкурсна документација треба да садржи:
- Кратак ауторски текст о настанку рада, тј. идеје за његову реализацију
- Скицу на папиру или пројекат рада у електронском облику, фотографије или друге
аудио-визуелне прилоге, уколико је рад изведен
- Прецизан опис техника које се користе у продукцији рада - уколико аутор доставља
пројектну идеју, тј. процену трошкова или понуду занатске радње/агенције за
израду, уколико се рад реализује у занатском погону
1

Фотографије у прилогу
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- Професионалну биографију аутора или групе аутора (удружења) које конкурише
Напомена: Аутор треба да буде доступан за разговор са жиријем и координатором
пројекта.
Конкурсна документација се доставља на адресу школе поштом или лично:
ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика
21000 Нови Сад, Бате Бркић бб, тел. 021.400024
или електронски на имејл адресу пројекта: inkluzivna.galerija@gmail.rs
Видљивост пројекта Инклузивна галерија ће бити подржана излагањем рада и најавом
изложби у мобилној галерији аутора Дејана Јанкова, која ће у новембру и децембру 2018.
бити постављена у јавним градским просторима - на Тргу Републике, у Милетићевој
улици и на другим местима, по договору.
О носиоцу пројекта
Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика, са
седиштем у Новом Саду је највећа институција у региону која се бави свим сферама
живота деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом. Поред образовне и
социјалне улоге, Школа посебну пажњу поклања укључивању у културне и уметничке
садржаје. Пројекти уметничких асоцијација Пер.Арт и ММЦ Лед Арт (Шок задруга),
сарадња са Спомен збирком Павла Бељанског, Академијом уметности у Новом Саду,
учешће у Ноћи музеја, пројекти Фондације Нови Сад 2021, Културног Новог насеља и
бројне друге сарадње су профилисале Школу као пуноправног учесника у културном
животу града. Радови настали током ових активности су изложени у објекту школе у
улици Бате Бркић бб.
Галерија коју чине ходници школе, у улици Браће Рибникар 32, излаже трајну поставку
преко сто радова најзначајнијих стваралаца са ових простора, који су учествовали на
ликовној колонији „На каналу између два моста“ (од 1996).
Продајна галерија школе „Атеље МП“ се налази у улици Железничка бр. 26.
Контакт: Мирјана Исаков,
ШОСО „Милан Петровић“ са домом ученика
21000 Нови Сад, Бате Бркић бб, 021.400024 064.2576466
mirjana.isakov@smp.edu.rs
Виолета Страхињевић
в.д. директора

Пројекат су у 2018. години финансијски подржали
Министарство културе и информисања Републике Србије
и Градска управа за културу - Град Нови Сад.
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Прилог: Фотографије галеријских простора

Атеље МП, Железничка 26

Шок галерија, Змај Јовина 22 у пасажу
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Галерија СУЛУВ-а, Булевар Михајла Пупина 9

Мобилна галерија дворишту школе и у Милетићевој улици
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