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EX TEMPORE 2008 
 
Internationaler Malwettbewerb 
„Grenzenlos“ 
 
Meñunarodni slikarski natječaj 
„Bez granica“ 
 
Concorso internazionale di pittura  
„Senza confini” 
 
Nemzetközi Festıverseny 
„Határok nélkül “ 
 
Mednarodni slikarski natečaj  
„Brez meja“ 
 

21. – 24. julij 2008 
Halbenrain/ Štajerska, Avstrija 

Kontakt: 
 
Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“ 
Linda Achleitner 
Gemeindezentrum Halbenrain 
A-8492 Halbenrain 220 
Tel.: +43 3476 2205-34 
Email: hortus.niger@aon.com 
www.hortus-niger.com 
 
Land Steiermark 
Fachabteilung 1E Europa und Außenbeziehungen 
Maria Elßer-Eibel  
A-8020 Graz, Nikolaiplatz 3 
Tel.: +43 316 877 DW 5518 oder 3802 
Email: fa1e@stmk.gv.at 
www.europa.steiermark.at  
 



 
EX TEMPORE 2008 – SLIKARSKI  NATEČAJ 
„Brez meja“ 
21. – 24. julij 2008 I Halbenrain/Štajerska, Avstrija 
 
 

Pogoji za sodelovanje: 

Pravico do sodelovanja imajo vsi, ki radi slikajo (slikarji amaterji in absolventi likovnih šol ali 
akademij), izbor slikarske tehnike je svoboden. Za udeležence iz tujine so na voljo 
brezplačna prenočišča (sobe z več posteljami) po vnaprejšnji prijavi v dvorcu Halbenrain. 
 
Prijava in označevanje slikarskih podlog: 

Po udeležencu največ 2 neposlikani slikarski podlogi, npr. napeti slepi okvir, karton, papir 
itd.,  format ne bi smel biti večji kot 100 cm x 100 cm. 
 
Kje: Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“ 
 Gemeindezentrum Halbenrain, A-8492 Halbenrain 220 
 
Kdaj:  ponedeljek,  21. julij 2008, 8.30  - 18.00  
            torek, 22. julij 2008, 8.30  - 18.00  
            sreda,  23. julij 2008, 8.30  - 13.00  
 
 
Tema: „Brez meja“ 

"Času njegovo umetnost, umetnosti njeno svobodo" lahko preberemo nad vstopnim portalom 
Dunajske Secesije. Te besede se zdijo v današnjem času, v katerem so Orwellove vizije 
strahu ne samo uresničene, temveč celo presežene, pomembnejše kot kadar koli prej. 
Človek je danes "steklen", torej prozoren v pravem smislu besede in je s tem postal 
obvladljiv. Zgleda, kot da bi bila umetnost, pri EX TEMPORE umetnost slikarstva, zadnji 
kotiček človekove svobode, zadnje zaščiteno območje individualnosti človeka. Pomena 
slikarstva kot izraza časa torej ne moremo nikakor previsoko ceniti. 
Drage umetnice, dragi umetniki, prisrčno vas vabimo in pozivamo, da se udeležite 
slikarskega natečaja EX TEMPORE, da svobodno – brez meja - izrazite svoj občutek za 
čas.  
 
 
Ocenjevanje: 

Oddana dela bodo 24. julija od 15.00 do najkasneje 16.30 razstavljena v dvorišču dvorca 
Halbenrain, kjer jih bo ocenjevala mednarodna žirija. Slike je potrebno prinesti na razstavo 
uokvirjene, opremljene z letvami ali zasteklene z nosilci slik. V primeru slabega vremena 
bodo slike razstavljene v dvorcu. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo ob 18.00. 
 

 1. nagrada: Firma Kaspar & Harnisch GmbH, Kunstbedarf      700,-- evrov 

 2. nagrada : Turistična zveza in tržna občina Halbenrain      500,-- evrov 

 3. nagrada: Firma Kaspar & Harnisch GmbH, Kunstbedarf      300,-- evrov 

 4. nagrada: Firma Wallner, Halbenrain      300,-- evrov 

 5. nagrada: Hortus Niger – Mednarodna poletna akademija      300,-- evrov 

        za upodabljajočo umetnost 

 6. nagrada: nagrada občinstva        materialna nagrada  

 
 

 
EX TEMPORE 2008 – PODELITEV NAGRAD 
Mednarodni slikarski natečaj: „Brez meja“ 
24. julij 2008, 18.00 I Dvorec Halbenrain/Štajerska, Avstrija 
 
 
Podelitev nagrad:  četrtek, 24. julij 2008, 18:00   
 
Kraj:  dvorišče dvorca Halbenrain (ob slabem vremenu v slavnostni dvorani  

 dvorca Halbenrain) 
 
Pozdravne besede: inž. Dietmar Tschiggerl 
 župan tržne občine Halbenrain 
 
Pozdravni nagovor:  mag. Ludwig Rader 
 vodja strokovnega oddelka 1E Evropa in zunanji odnosi, 
 Urad štajerske deželne vlade 
 
O temi: „Brez meja“ 
 Poslanca v deželnem zboru Günther Prutsch in Anton Gangl 
    
Podelitev nagrad: Moderacija Linda Achleitner 
 Hortus Niger – Internationale Sommerakademie für bildende Kunst 
 und Hoke Schule 
 
 Predaja nagrajenih slik sponzorjem 
 Žirija poda utemeljitev nagrad 
 
 

Glasbena spremljava – ansambel trobentačev Univerze za glasbo v Gradcu(Graz). 
Prijeten zaključek na prireditvi »Gremo na potepanje« - praznovanje na občinskem trgu 
Halbenrain. 
 
Nagrajene slike ostanejo pri sponzorjih nagrad, razen slike, ki je dobila nagrado občinstva 
(materialna nagrada). Nenagrajena dela je potrebno po podelitvi nagrad odnesti, v 
nasprotnem primeru bomo smatrali, da ste jih poklonili tržni občini Halbenrain. Organizatorji 
ne jamčijo za morebitne poškodbe slik. 
 
 
Kontakt: Büro der Sommerakademie „Hortus Niger“ 
 Linda Achleitner 
 Gemeindezentrum Halbenrain 
 A-8492 Halbenrain 220 
 Tel.: +43 3476 2205-34 
 e-mail: hortus.niger@aon.at 
 www.hortus-niger.com 
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