
Kонкурс за изложбу Салона савремене примењене уметности 
за 2023. годину, Музеј примењене уметности 

 
Музеј примењене уметности у Београду расписује конкурс за изложбу Салона 
савремене примењене уметности за 2023. годину из области примењене уметности и 
дизајна. 
Програмском концепцијом за 2023. годину  желимо да презентујемо савремене токове 
примењене уметности и дизајна и њихове домете у савременом друштву.  
Конкурс је намењен држављанима Републике Србије. Отворен је до 20. маја 2022. 
године.  
 
Критеријуми: 
- уметнички квалитет и иновативност уметничког пројекта; 
- референце, уметнички и стручни углед аутор/ке; 
- критички и експериментални приступ; 
- техничка и материјална изводљивост; 
- јасно дефинисан концепт уметничког пројекта; 
- радови који до сада нису представљани; 
- корелација са програмском концепцијом.  
 
НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА- ПРЕДАЈА КОНКУРСНОГ УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА И 
РОКОВИ 
 
Пријаве са конкурсним материјалом се достављају електронски на e-mail: 
salon.konkurs@mpu.rs или путем Wetransfera на исти e-mail, уколико је материјал 
велики за слање електронском поштом. 
E-mail би требало насловити: „За конкурс Салона МПУ 2023”.  
 
Неопходни конкурсни материјал који је потребно доставити: 
1. Биографија аутора; 
2. Концепт изложбе која се предлаже;  
3. Визуелна документација (до 10 репродукција/илустрација пројекта са којим се 
конкурише) или PDF документ са визуелним материјалом; 
Сви фајлови као и фотографије који се прилажу морају бити нумерисани и насловљени 
именом и презименом аутора.  
 
Салон савремене примењене уметности је основан 1970. године и од тада су ове 
изложбе део редовног, годишњег излагачког програма музеја.  
Салон МПУ има Савет Салона са задатком да прави одабир уметника који ће излагати у 
Музеју. 
Савет Салона савремене примењене уметности чине:  Биљана Јотић, в.д. директора 
МПУ, Јелена Поповић, виша кустоскиња и председница Салона, мр Бојана Поповић, 
музејска саветница, Слободан Јовановић, виши кустос, Светлана Јовичић, историчарка 
уметности, члан секције за критику и теорију уметности УЛУПУДС-а, Марија Радош 
кустоскиња и сарадница Ремонт-независне уметничке асоцијације и др Ана Ереш 
научна сарадница на Одељењу за историју уметности, Филозофског факултета, 
Универзитета у Београду. 
За све додатне информације можете контактирати Јелену Поповић, председницу Савета 
Салона савремене примењене уметности: jelena.popovic@mpu.rs 
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