
 
 

350.org, ппкрет екплпшких ппкрета за уједиоеое света у решаваоу климатске кризе, штп наука и 
самппдржаое захтева, свпјим ангажманпм пд 2010. гпдине ппдржава и Удружеое „Шта хпћеш”, 
чије се административнп седиште налази у Обренпвцу, граду у кпме се прпизвпди 60% струје 
пптребне Србији. 

 

350 је најважнији брпј на свету – тп је брпј кпји пзначава безбедну гпроу границу милипнитих делпва (ppm) угљендипксида 
(CO2) у атмпсфери планете Земље, кпју је неппхпднп ппстићи да би се спречила пптпуна катастрпфа кпју дпнпси прпмена 
климе. Сада се налазимп на 393 ppm CO2. Осећамп на свпјпј кпжи какп клима ппстаје  екстремна, пустпше суше или впде 
плаве, али се систем бесппштедне експлпатације ресурса, збпг прпфита, на тп не пбазире. Без псвешћеоа ппјединца неће се 
прпменити кприснички пднпс према прирпди, кпјпј припадамп. Уметнпст, снага израза дарпвитпг ппјединца или групе, 
мпже да меоа. Затп Удружеое „Шта хпћеш” расписује 

КОНКУРС 

 
1. Ппзивамп уметнике да свпјим екплпшки ангажпваним радпм ппшаљу пригиналну ппруку п глпбалнпм загреваоу и 

припаднпсти прирпди наше планете. Расписујемп кпнкурс за најбпљи екплпшкп ангажпвани уметнички рад у 
следећим уметнпстима и медијима: 
1) литерарна уметнпст: кратка прича или песма дужине дп 4.000 слпвних знакпва с размацима; 
2) визуелна уметнпст: црнп-бели цртеж рукпм; 
3) музичка уметнпст: песма (дп четири минута трајаоа, текст мпже бити и на српскпм и на енглескпм језику). 

2. Правп учешћа 
1) Кпнкурс је птвпрен за све уметнике, грађане Србије, без пбзира на гпдине, а с пбзирпм на свест, ппд услпвпм да 

дела кпја буду пријављена на кпнкурс нису раније представљена јавнпсти у виду званичнпг издаоа. 
2) Сваки аутпр мпже на кпнкурс ппслати самп једнп пригиналнп делп у једнпм уметничкпм медију. 
3) Правп учешћа на кпнкурсу за литерарну и визуелну уметнпст имају аутпри кпји су спремни да свпј рад излпже 

јавнпсти и пбразлпже. 
4) Правп учешћа на кпнкурсу за музичку уметнпст имају музичке групе и кантаутпри кпји имају репертпар пд 

најмаое пет пригиналних аутпрских песама и спремнпст да наступе у акустичнпј ппставци у трајаоу дп 25 минута. 
3. Дпстављаое и фпрмати радпва 

1) Радпви се дпстављају искључивп у електрпнскпј фпрми на адресу 350brenovac@gmail.com с назнакпм 
„Планета АРТ – уметнпст” (нпр. „Планета АРТ – музика”) у следећим фпрматима: 
i. литерарна уметнпст: MS Word 1997–2003 (.doc), писма су равнпправна; 

ii. визуелна уметнпст: кпмпресија JPEG (.jpg), фпрмат папира A4, резплуција 300 dpi; 
iii. музичка уметнпст: демп снимак у MP3 (.mp3) кпмпресији, минимум 128 kbps, 44.1 kHz, квалитет снимка није 

пресудан, песма мпже бити снимљена уживп билп кпјим пренпсним уређајем, битнп је да се чује и јаснп 
пдражава идеју аутпра. 

2) Сви аутпри су дужни да уз радпве дпставе свпју кратку бипграфију с фптпграфијпм. 
4. Награде 

1) Литерарна уметнпст:  
i. три првппласирана рада биће пбјављена у средствима јавнпг инфпрмисаоа; 

ii. биће пдштампани флајери с текстпм три првпнаграђена рада. 
iii. аутпри три првппласирана рада биће награђени коигпм у издаоу РО „Кпрнет”. 

2) Визуелна уметнпст: 
i. три првппласирана рада биће пбјављена у средствима јавнпг инфпрмисаоа; 

ii. биће пдштампани флајери с мптивима три првпнаграђена рада; 
iii. аутпри три првппласирана рада биће награђени коигпм у издаоу РО „Кпрнет”. 

3) Музичка уметнпст: 
i. аутпри најбпље песме дпбиће прилику да песму сниме и ремиксују у прпфесипналнпм музичкпм студију у 

прпдукцији прганизатпра кпнкурса, а песма ће ппслужити и за видеп сппт п дпгађају; 
ii. аутпри три првппласирана дела биће награђени аудип/видеп снимкпм живпг акустичнпг наступа у трајаоу пд 

25 минута пред публикпм на дпдели награда, и коигпм у издаоу РО „Кпрнет”. 

http://www.wdoyouw.org/
http://www.350.org/
http://co2now.org/
mailto:350brenovac@gmail.com


4) Свим награђеним аутприма биће пбезбеђени трпшкпви превпза дп Обренпвца, кап и прпфесипнални услпви 
наступа, кпји ће бити видеп дпкументпван и емитпван путем пфицијелнпг YouTube канала прганизатпра. 

5. Стручни жири дпнеће пдлуку п најбпљим радпвима.  
Састав жирија: 
1) Дарка Радпсављевић, истпричарка уметнпсти, директпрка „Ремпнта” 
2) Дејан Шкппеља, музички прпдуцент, музичар, сувласник студија „Мастер бластер” 
3) Павле Ћпсић, лингвиста, коижевник, уредник, РО „Кпрнет” 
4) Владимир Лешић, музичар, кпмппзитпр, прпдуцент, директпр агенције „Balkan Music Box” 
5) Удружеое „Шта хпћеш” кап кплективни члан жирија 

6. Уметници се слаоем и извпђеоем свпјих радпва слажу да прганизатпри кпнкурса имају правп и слпбпду јавне 
упптребе радпва и оихпвих снимака на интернету и у другим медијима према свпм нахпђеоу, а ппштујући дигнитет 
аутпра, оихпв лични и уметнички углед. 

7. Кпнкурс је птвпрен дп 21. 4. 2012. гпдине. Датум дпделе награда и наступа аутпра у Обренпвцу биће накнаднп 
пдређен.  

 
Ппкрпвитељ: 

 
Градска ппштина Обренпвац 

 

Ппдршка: 

    
 

http://www.obrenovac.rs/
http://www.kornet.rs/
http://www.kornet.rs/
https://www.facebook.com/BalkanMusicBox
http://www.masterblasterstudio.rs/
http://agencijastrikla.blogspot.com/

