
 

 

Opis projekta 
 

Medjunarodno umjetničko naticanje 2021. 
na temu „100 ljet Granice“ 

 

 
Informacije, uvjeti za sudjelovanje: 
 
 
 

Tema naticanja:  

„100 ljet Granice“ 

 
 
Obrazloženje i opis: 
 
Oficijalno Gradišće slavi – i mnogi s njim. Naime, od 1921. ljeta, po plebiscitu, najmladja je savezna zemlja 
Austrije. „100 ljet Gradišće“ za gradišćanske Hrvat*ice znači „100 ljet granic“, to znači podiljenje na tri 
odnosno kasnije četire države. 
Je to uzrok za slavlje i svečevanja ili za premišljavanje? 
 
Mi – HAK i Hrvatski centar - smo za premišljavanje, ide nam za to da promatramo ovo spomenljeto iz 
gledišća narodne grupe.  
Kakove je posljedice imalo potezanje granic na narodnu grupu u cjelini, na medjusobne veze i skupno 
djelovanje?  
Bez dvojbe je podjela na različne države i različne političke sisteme ostavila svoje trage u pogledu na jezični, 
kulturni i društvenopolitički razvitak. Kako, odnosno je li uopće bilo moguće skupno djelovanje i suradnja?  
Postoju skupne strategije u pogledu na gajenje, očuvanje i razvitak hrvatskoga jezika i kulture?  
Je li i kako, u kom pogledu je pristup susjednih držav Austrije (Češke, Madjarske, Slovačke) k Europskoj 
uniji imao uticaj u tom pogledu na gradišćanske Hrvat*ice u cjelini?  
Kako jako i u kom obliku su se putem unutarnjih i vanjskih faktorov mogle prebroditi (te) granice?  
Kako jako i u kom obliku su takovi faktori – n.pr. tema izbjeglic i migracije, korona pandemija itd. – opet 
pojačali ili nanovič stvarali i stvorili te iste ili nove granice? 
 
Otvoreno naticanje s naslovom „100 ljet Granice“ pokušaj je iskanja umjetničkih odgovorov na ova i druga 
s ovim povezana pitanja. 
Ovim umjetničkim naticanjem inicijatori želju pokrenuti sadržajnu raspravu umjetničkimi sredstvi na ovu 
temu. Zanimljivo će biti viditi, kako ćedu se postaviti pitanja i na ki umjetnički način ćedu biti oblikovana i 
realizirana. 



 

 

 
 

 

Uvjeti za sudjelovanje: 
 

 
1. Područja i obliki umjetnosti 
 

 
Umjetnička djela u obliku fotografije, slike/likovne umjetnosti, skulpture, instalacije, objekta, muzike, 
literature – lirike, kratke proze, essaya/eseja itd. – kratkoga filma, kazališća, performance, plesa, cartoona, 
comica/stripa, karikature itd. – pojedinačne slike ili cijele priče ili knjižice na tu temu – triba poslati 
poštom, mailom ili drugimi digitalnimi sredstvi slanja (n.pr. WeTransfer) uz naznaku „100 ljet Granice“ na 
projektni tim (kontaktne podatke vidi pod točkom 10.) 
Uz umjetničko/a djelo/a triba poslati prijavnicu (vidi točka 2.). Fotografije triba poslati u visokoj rezoluciji.  
Prosimo da se zgledate na to, da veličina privitka uz mail nije veća od 10 MB. Veće dokumente, prosimo, 
da pošaljete putem drugih digitalnih platformov (n.pr. WeTransfer). 

 
2. Prijava 
 

 
Prosimo da ispunite prijavnicu i pošaljete skupa s umjetničkim djelom / umjetničkimi djeli. Uz naslov djela 
triba napisati kratak opis, o nastanku, tehniki, značenju. (Opširniji opisi moru se priložiti na posebnom 
listu.) Podloge i djelo/a pošaljite poštom, mailom, faxom na naznačenu adresu (vidi točka 10). 

 
 

3. Pravo na sudjelovanje 
 
3.1.  Pravo na sudjelovanje imaju pojedinci ili grupe. 
3.2. Svaki*a sudionik*ca more sudjelovati – analogno ili digitalno – s maksimalno trimi djeli. 

 
 

 
4. Sudjelovanje maloljetnih 

 
 
Sudjelovanje maloljetnih moguće je samo uz pismenu sporazum roditeljev. (Formular „Izjava suglasnosti“ 
dostupan je putem internetskih stranic HAK-a i Hrvatskoga centra.) 
 

 

 

5. Rok naticanja 
 

 
Naticanje je raspisano s 01.07.2021. i umjetnička djela moru se poslati do 15.10.2021. 
 

 



 

 

6. Izjava o autorstvu / osobna prava 
 

 

6.1. Svojom prijavom svaki*a sudionik*ca, odnosno grupa zastupana kontaktnom osobom potvrdjuje da 
je autor*ica na naticanje najavljenoga umjetničkoga djela / umjetničkih djel, da je djelo / su djela 
oslobodjeno/oslobodjena prav trećih stran. Sudionik*ca, odnosno grupa zastupana kontaktnom 
osobom je odgovoran*na za prava na fotografije/ilustracije. 

6.2. Sudionik*ica oslobadja Hrvatski centar i Hrvatski akademski klub od svih zahtjevov ke treće strane 
izjavljuju zbog kršenja njihovih prav umjetničkim djelom. 

6.3. Sudionik*ica nosi sve stroške ki moru nastati vezano za oblikovanje umjetničkoga djela 
(npr. AKM itd.). 

 

 
7. Prava korišćenja  
 

 
7.1. Sudionik*ica daje Hrvatskomu centru i Hrvatskomu akademskomu klubu besplatno jednostavno 

pravo korišćenja poslanoga umjetničkoga djela za prezentaciju / izložbu / izvedbu. 

7.2. Ovo se posebno odnosi na prezentaciju / izložbu / izvedbu umjetničkih djel, za izvješćavanje o 
naticanju kao i na odnose s javnošću. 

7.3. Sudionik*ica je sporazuman*na da Hrvatski centar i Hrvatski akademski klub trajno 
besplatno koristu umjetnička djela i/ili njeve kopije. 

 

 
8. Zaštita podatkov 
 

 
Osobni podatki se pohranjuju samo ako je to potribno za pripremu, provedbu i praćenje naticanja. 
Pohranjeni podatki nećedu se proslijediti tretim stranam. 



 

 

 
 

9. Stroški 
 

9.1. Svaki*a sudionik*ica nosi stroške stvaranja i prenošenja svojega umjetničkoga djela. 
 

9.2. Sudjelivanje na naticanju je besplatno, a nima ni stroške vezano za samu prezentaciju/ 
izložbu / izvedbu. 

 
10. Kontaktni podatki za prijavu umjetničkoga djela / umjetničkih djel i za daljnja pitanja: 

 
Hrvatski centar  

Hrvatski akademski klub  

 

A-1040 Beč, Schwindgasse 14 

T: +43 (0) 1 504 63 54 

F: +43 (0) 1 504 63 54-9 

M: ured@hrvatskicentar.at, info@hakovci.org 

Internetske stranice: 

https://www.hrvatskicentar.at/ 

https://www.hakovci.org  

https://www.hrvatskicentar.at/
https://www.hakovci.org/


 

 

Medjunarodno umjetničko naticanje 2021. 
na temu „100 ljet Granice“ 

 
 

Prijavnica  (prosimo ispuniti jedan formular po umjetničkom djelu i poslati do 15.10.2021.): 
 

Osobni podatki (pojedinačno, u slučaju grupe kontaktna osoba): 

 
Ime, prezime:                                                                 

Adresa/ ulica:    

Poštanski broj i 
mjesto: 

      

Telefon und fax:        

E-pošta:    

Datum rodjenja:    

 
Ime grupe:  
 

Člani*ice (ime i prezime):                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Podatki o umjetničkom djelu: 

Datum snimanja/ razdoblje proizvodnje: 

Mjesto snimanja / mjesto proizvodnje: 
 
Naslov:    

 

 Nekoliko rečenic o djelu, nastanku, značenju, opisu, poruki, …: 
 

 
 

 
 
 

Napomena: Opis se dodatno more priložiti na posebnom listu. 
 

Potpisom prijavnice za naticanje, potvrdjujem da sam pročitao*la preduvjete i uvjete za 
sudjelivanje tr da sam sporazuman*na sa svimi točkami. 

 

Datum:  Potpis:   
 
Prosimo pošaljite fax na: + 43 (0) 1 504 63 54-9 ili skenirajte e-poštom na: 
ured@hrvatskicentar.at ili info@hakovci.org  



 

 

 

Medjunarodno umjetničko naticanje 2021.  
na temu „100 ljet Granice“ 

 

Izjava o pristanku zakonskoga skrbnika/zakonskih skrbnikov 
 

 
Ovime izjavljujem / izjavljujemo svoj pristanak da naš sin/kćer 

 
 
 

Ime, prezime:       
 
 

 

Datum rodjenja:    
 
 

sudjeluje na gore spomenutom umjetničkom naticanju. 
 
Adresa: 
 
Adresa/ ulica:    
 

Poštanski broj i mjesto:                                               
 

Telefon und fax:         
 

E-pošta:    
 

Mjesto, datum:    
 

Potpis*i:    
 

 

 

(Zakonski skrbnik*i) 

 
 
Prosimo pošaljite fax na: + 43 (0) 1 504 63 54-9 ili skenirajte e-poštom na: 
ured@hrvatskicentar.at ili info@hakovci.org 

 


