
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA OBJAVLJUJE NATJEČAJ „PRIJATELJ SUHOZIDA“ 
 
za izradu likovnih radova djece i mladih predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, djece i 
mladih s posebnim obrazovnim potrebama te likovnih stvaratelja svih dobnih skupina iz Republike Hrvatske. 
 
Tema likovnog natječaja je najupečatljiviji fenomen hrvatskih kulturnih krajolika – suhozidi jadranske 
Hrvatske. Diljem obale, zaobalja i otoka protežu se u stotinama tisuća kilometara, raznim inačicama i 
domišljajima se, zajedno s tisućama građevina, prilagođuju prirodi i osiguravaju ambijente uzgoja proizvoda 
s prepoznatljivim lokalnim okusima. Posve suhozidne građevine u Hrvatskoj plijene pažnju već puno 
stoljeće, uvijek iznova začuđujući snalažljivošću i vještinama gradnje kamenom s lica mjesta. U mnoštvu 
ovakvih graditeljskih oblika jadranske Hrvatske obuhvatom, raznolikošću i veličinama na samoj obali 
prednjači šibenska okolica.  
 
Ova bogata baština najvećim je dijelom nastala u europskom kontekstu vinarskog tržišta iz vremena agrarne 
reforme i prve industrijalizacije priobalja. Civilizacijske uspomene tog modernog uobličavanja našeg društva 
čuvamo u muzejima. U Muzeju Grada Šibenika stoga priželjkujemo kako će izdašnost ove baštine i 
maštovitost njenih pučkih graditelja potaknuti kreativnost današnjih likovnih stvaratelja i ohrabriti 
suvremene graditelje na očuvanje, obnovu i napredak ovog našeg osobitog naslijeđa. 
 
I. Natječaj će pod naslovom PRIJATELJ SUHOZIDA pratiti izložbu umjetničkog fotografa Boška Fržopa 
posvećenu suhozidnoj baštini šibenskog područja. 

Natjecatelji se pozivaju sudjelovati svojim likovnim radovima nadahnutima fotografijama s ove izložbe. 
Fotografije na kojima se trebaju temeljiti likovni radovi su priložene uz ovaj Natječaj. 

Ključni pojmovi: kompozicija, ritam, svjetlost, kontrast, kompozicija – rekompozicija, tekstura, struktura. 

 

 

Otočić Baljenac kod Kaprija u šibenskom otočju. 

 



II. UVJETI NATJEČAJA 

1. Natječaj se objavljuje u šest kategorija: 

a) Likovni radovi djece starije predškolske dobi, 
b) Likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovne škole, 
c) Likovni radovi učenika od V. do VIII. razreda osnovne škole, 
d) Likovni radovi učenika srednjih škola, 
e) Likovni radovi učenika s posebnim obrazovnim potrebama,* 
f) Likovni radovi pojedinaca svih dobnih skupina.** 
 
* Pod kategorijom „e“ podrazumijevaju se učenici s posebnim obrazovnim potrebama u redovitim školama 
kao i učenici u posebnim odgojno-obrazovnim ustanovama. 
**U kategoriji pojedinaca svih dobnih skupina uz fotografske predloške iz natječaja radovi će se primati i iz 
likovne kolonije priređene od organizatora natečaja na lokalitetu Domaćinova bunja na Donjoj Srimi kod 
Šibenika. 
 
2. Svoje likovne refleksije zadanih fotografija sudionici mogu izraziti u svim željenim likovnim i grafičkim 
tehnikama, kao i veličinama i materijalima. 

3. Na poleđini rada potrebno je napisati: Ime i prezime učenika/pojedinca - autora, ime djela (po želji), 
tehniku izrade djela, razred koji pohađa, ime vrtića/škole, grad, adresu i broj telefona škole te ime i prezime 
odgajatelja/nastavnika/mentora. Ako je rad izveden u materijalu na kojem nije moguće upisati ove podatke, 
iste obavezno priložiti u Prijavnici koja se nalazi u prilogu ovog Natječaja.  

III. Trajanje Natječaja je predviđeno od 2. ožujka 2017. do 8. svibnja  2017. godine, a objavit će se putem 
službene internetske stranice Muzeja Grada Šibenika  www.muzej-sibenik.hr (sekcija - NATJEČAJI) i putem 
društvene mreže (Facebook, www.facebook.com/muzejsibenik/) 

IV. Radove za Natječaj moguće je donijeti u Muzej (radnim danom 7.30-15.30h) ili poslati najkasnije do 8. 
svibnja 2017. na adresu: Muzej Grada Šibenika, p. p. 7, 22001 Šibenik. 

V. Najbolji radovi po kategorijama će biti izabrani od stručnog vijeća sastavljenog od voditeljice izložbe, 
kustosa i restauratorice Muzeja Grada Šibenika.  
  
VI. Nagrade se dodjeljuju za tri najbolja rada u svakoj kategoriji, kao i za ukupnog pobjednika čitavog 
natječaja. Autori najboljih radova će se nagraditi pobjedničkom kolajnom „Prijatelj suhozida“ i zahvalnicom, 
a njihova ustanova i prigodnom plaketom. Autori nagrađenih radova individualno će se nagraditi i 
kolekcijom fotografija s izložbe a grupe autora setom fotografskih postera. Ukupni pobjednik natječaja stječe 
naslov PRIJATELJ SUHOZIDA i nagradit će se pobjedničkom plaketom u obliku otočića Baljenac kod 
Šibenika. 
   
VII. Svečana dodjela nagrada i proglašenje najboljih radova održat će se povodom Međunarodnog dana 
Muzeja, 20. svibnja 2017. godine, na Čačinoj gomili – najvećoj krčevinskoj gomili istočnojadranske obale, 
uvedenoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Obavijesti o rezultatima natječaja i popratne 
informacije objavljivat će se na službenim internetskim stranicama Muzeja Grada Šibenika i službenoj 
Facebook-stranici Muzeja. Svi nagrađeni radovi prikazat će se na posebnoj izložbi priređenoj od strane 
organizatora Natječaja. 
 
VIII. Sudionici Natječaja u cijelosti prihvaćaju i slažu se s uvjetima sudjelovanja navedenima u ovome 
Natječaju. Svi sudionici Natječaja prihvaćaju da Organizator može radove koristiti u edukacijske i 
promotivne svrhe, uključujući objave u medijima, izložbama i sl.  Proglašenje rezultata Natječaja kao i 
svečana dodjela nagrada može biti medijski popraćeno stoga se samom prijavom rada na Natječaj prihvaća 
izloženost sudionika Natječaja medijskim objavama. Autorska prava zadržava autor, a zaprimljeni radovi se 
po završetku Natječaja ne vraćaju. 
 
Za sva eventualna pitanja u vezi natječaja javite nam se e-poštom na prijatelj.suhozida@muzej-sibenik.hr. 

Prilozi: prijavnica za podatke, selekcija fotografija. 


