
 

 

Spoštovani,

bliža se februar in z njim pustni čas, ki se prične na »debeli četrtek«, ko oblast v Šoštanju 
do pepelnične srede prevzamejo šoštanjski »pustnjaki«. Tudi v Vili Mayer radi zaznamujemo 
ta vesel, pester in norčavi običaj z bienalno razstavo Pustovanje pri Mayerjevih. Veselimo se, 

da bodo pustne maske in drugi likovni izdelki na temo pustovanja 
ponovno zasedli podstrešje vile. 

V Vili Mayer vas vabimo k sodelovanju na 

4. bienalnem otroškem pustnem likovnem natečaju Vile Mayer: 
Pustovanje pri Mayerjevih 2023.

 Razpisni pogoji:

1. Na natečaju lahko sodelujejo vrtčevski otroci in osnovnošolci pod mentorstvom 
 pedagoga/pedagoginje ter posamezniki do 14. leta iz vse Slovenije.

2. Sodelujejo lahko avtor ali skupina avtorjev (s skupinskim delom) z neomejenim številom   
 likovnih del (risba, slika, tridimenzionalno delo, digitalno delo) na temo pustovanja. 
 Narejena so lahko iz poljubnih materialov in v poljubnih dimenzijah. Predstavljajo lahko   
 tradicionalne pustne like ali izmišljene. Vabljeni, da si ob prijavljenem delu tudi zamislite   
 zgodbo pustnega lika ter jo dopišite k prijavi.

3. Likovna dela naj bodo izdelana v letu 2023 ali 2022. 

4. Likovna dela morajo biti opremljena z naslednjimi podatki:
  • ime in priimek avtorja, starost, šola, mentor (če sodeluje);
  • naslov (lahko tudi opis), tehnika in približna dimenzija likovnega dela;
  • elektronski naslov avtorja.

5. Natečaj traja vključno do četrtka, 2. februarja 2023.

6. Do navedenega roka pošljite fotografije likovnih del v digitalni obliki po e-pošti 
 na naslov: barbara.drev@muzej-velenje.si ter hkrati dostavite likovna dela na naslov: 
 Kajuhova cesta 10, 3325 Šoštanj.

7. Avtorji likovnih del, ki bodo razstavljana na občasni razstavi v Vili Mayer, bodo obveščeni   
 po elektronski pošti. 

8.  Med razstavljenimi deli bo komisija izbrala tri najboljša in jih nagradila s praktičnimi 
 nagradami. 

9. Odprtje razstave Pustovanje pri Mayerjevih 2023 bo na »debeli četrtek«, 
 16. februarja 2023, ob 17. uri. Ob razstavi bo izšel tudi katalog.
 
 S sodelovanjem na natečaju Pustovanje pri Mayerjevih soglašate, da si organizator pridržuje pravice 
 do tiskanja in distribucije izbranih fotografij za namen promocije projekta ter objave osnovnih podatkov 
 o avtorjih.

 


