
Народни музеј у Смедеревској Паланци 

Расписује конкурс за одржавање самосталних и групних изложби из 
области ликовних уметности у Галерији модерне уметности Народног музеја у 
Смедеревској Паланци, (ул. Првог српског устанка 128, Смедеревска Паланка) 
за 2020. годину. 

Услови конкурса: 

• Биографија аутора, професионална и лична (име, презиме, година рођења, 
адреса, е-маил, контакт телефон). 
• Предлог изложбе – јасно образложен концепт у штампаној или електронској 
форми. 
10 – 15 фотографија радова који би били изложени (уз назив, технику, 
димензије и годину настанка, у електронској форми). 
• Фајл презентације са фотографијама треба да буде у ЈПГ формату до 4 мб. 
(најмање 300 дпи). 
Каталог са последње изложбе у штампаној или електронској форми (користити 
службено писмо – ћирилицу, осим у посебним случајевима). 

Услови излагања: 

• Пријаве са потребном документацијом послати од 05. 11. до 25. 11. 2019.год. 
• Пријаве доставити у електронској форми на е- mail: galerijasp@nmsp.rs 
или директно на адресу : Народни музеј у Смедеревској Паланци, ул. Трг хероја 
5, 11420 Смедеревска Паланка. ( www.nmsp.rs ) 
• Музеј обезбеђује: каталог и дизајн изложбе, техничку подршку при поставци 
изложбе и подршку локалних медија. 
• Галерија модерне уметности НМСП је површине 5 х 10 м, укупне излагачке 
површине 25 м. 
• Музеј не обезбеђује: опремање радова, путне трошкове аутора, трошкове 
превоза радова. 
• Аутори чије изложбе Уметнички савет уврсти у програм у обавези су да према 
Уговору Народном музеју у Смедеревској Паланци оставе један рад са 
изложбе. 
• Аутор је дужан да конкурише са радовима који ће бити изложени, у супротном 
Галерија модерне уметности НМСП задржава право да ускрати термин. 
• Непотпуне и неадекватне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Након завршетка конкурса, сви кандидати ће бити обавештени о резултатима 
конкурса на сајту Народног музеја Смедеревска Паланка ( www.nmsp.rs ), 04. 
12. у 11 часова. 
• Конкурсни материјал се не враћа. 

За додатне информације: 
Тел. 026 – 317-295, 026 – 314 – 399. 
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