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EX TEMPORE 2010 
 
Internationaler Malwettbewerb 
„Globus - Klima - Mensch“ 
 
Međunarodni slikarski natječaj 
„Globus – klima – čovjek“  
 
Concorso internazionale di pittura 
„Terra – clima - uomo” 
 
Nemzetközi festőverseny 
„Glóbusz – klíma - ember“ 
 
Mednarodni slikarski natečaj 
„Globus – podnebje - človek” 
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EX TEMPORE 2010 – SLIKARSKI  NATEČAJ 
„Globus - podnebje - človek“ 
19. - 22. julij 2010 I dvorec 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 so na voljo brezplačna 
prenočišča v vajeniškem domu v Bad Radkersburgu. 
 
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,   19. julij 2010, 8.00  – 17.00 
 torek, 20. julij 2010, 8.00  – 17.00  
 sreda, 21. julij 2010, 8.00  – 17.00  
 
 
Tema: „Globus - podnebje - človek“ 
Izbruhi vulkanov, poplave, uničujoči gozdni požari, suša, hurikani, tornadi, tsunamiji, taljenje 
polarnega ledu in ledenikov, trajajoča brezobzirna poseka tropskega deževnega gozda in še 
marsikaj se zgrinja nad zemeljsko kroglo in negativno vpliva na podnebje. Narava gre po 
svoji poti – mnogo tega pa so ljudje zagrešili namerno in zaradi pohlepa. Narava nam daje 
odgovore. Kako se človeštvo na to odziva? Kakšne možnosti za prihodnost obstajajo? 
V delih slikarjev in slikark se je zrcalilo in se zrcali celovito razpoloženje preteklosti in 
sedanjosti s svojimi emotivnimi dispozicijami. Izprašajte svoje razpoloženje, sprejmite izziv, 
da se lotite te obsežne in težavne teme „globus – podnebje –  človek“. 
 
Žirija: 
Prof. Zlatko Jakovljevič (Slovenija), Mag. Günther Holler-Schuster (Avstrija) 
 
Ocenjevanje: 
Oddana dela bodo 22. julija 2010 od 9.00 do 13.00 razstavljena na dvorišču dvorca 
Halbenrain, kjer jih bo ocenjevala mednarodna žirija. Slike je potrebno prinesti na razstavo 
uokvirjene, opremljene z letvami ali zastekljene z nosilci slik. V primeru slabega vremena bo 
predstavitev slik v dvorcu Halbenrain. Razglasitev rezultatov in podelitev nagrad bo ob 18.00 
uri. 
 
 1. nagrada: Elektrobau Denzel GmbH 700,00  evrov 
 2. nagrada: Trummer Bauunternehmung 500,00  evrov 
 3. nagrada: Tischlerei Schilli 500,00  evrov 
 4. nagrada: Tourismusverband und Marktgemeinde Halbenrain  500,00  evrov 
 5. nagrada: Straschek Gas-Wasser-Heizung 300,00  evrov 
 6. nagrada: nagrada občinstva   materialna nagrada 
 

 
EX TEMPORE 2010 – PODELITEV  NAGRAD 
Mednarodni slikarski natečaj: „Globus - podnebje - človek“ 
22. julij 2010, 18.00 I dvorec Halbenrain/Štajerska, Avstrija 
 

Podelitev nagrad:  četrtek, 22. julij 2010, 18:00  
 
Kraj: dvorec Halbenrain 
 
Pozdravne besede: inž. Dietmar Tschiggerl 
 župan tržne občine Halbenrain 
 
Pozdravni nagovor: mag. Ludwig Rader 
 vodja strokovnega oddelka 1E Evropa in mednarodni odnosi 
                               Urad štajerske deželne vlade 
 
O temi: „Globus - podnebje - človek“ 
 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 Univerze za umetnost Gradec (Graz) 
 
Prijeten zaključek na prireditvi »Gremo na potepanje« - praznovanje na mestnem trgu 
v Halbenrainu. 
 
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. 
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