Umetnost slikanja teles se vrača v čudovito okolje Boschetto del Ferdinandeo, tekmovanja
"BODYPAINTING TRISKELLIANO", ki je že četrto izdano in bo imelo za svojo temo "Misterije
Avalona", povezane z legendami o Avalonu, Morgani. , Dama del Lago, Excalibur in še več.
1) METODA REGISTRACIJE
Na natečaj se lahko prijavijo vsi umetniki, italijanski in tuji, vseh starosti, ki jih zanima umetnost
bodypaintinga. Umetniki bodo naslikali telo svojih modelov v ozadju privlačne pokrajine, kot je
Boschetto del Ferdinandeo, ki se nahaja nekaj kilometrov od središča Trsta.
Za registracijo morate do 17. julija poslati e-poštno sporočilo na naslov katia@triskellfestival.it, tako
da pošljete izpolnjene obrazce tako za umetnika kot za model.
Udeležba na natečaju je BREZPLAČNA, mesta pa so omejena in bodo izvedena po doseganju
najmanj 5 udeležencev. Če te številke ne dosežemo, se s člani dogovorijo za demonstracijo.
2) OBMOČJE DELA
Tekmovanje bo v Boschetto del Ferdinandeo. Javni dostop do območja festivala bo prost.
Vsak umetnik bo imel na voljo ločeno in opremljeno postajo. Priporočljivo je s seboj podaljšek. Na
območju sta dve prhi.
3) INFORMACIJE ZA UMETNIKE
Kategorije, ki so dovoljene, so BISTH & SUPGE BREZ POMOČNIKA. Vsak umetnik bo moral
samostojno izraziti svoje delo.
Obvezno bo delo s posebnimi ličili in kozmetičnimi izdelki za bodypainting, nestrupene in zato
popolnoma profesionalne (brez akrila ali tempere itd.).
Kdor se bo odločil za katero koli drugo vrsto barv, ki ne bodo v skladu z omenjenimi kanoni, bo
diskvalificiran, tako zaradi poklicne etike kot zaradi največjega spoštovanja modelov, primernih za
tekmovanje.
Organizacija je oproščena kakršne koli odgovornosti v zvezi z uporabo neprimernih izdelkov s strani
umetnikov. Dovoljeni so: lasni vložki, lasulje, umetni nohti in trepalnice, barvne kontaktne leče,
bleščeč prah, obutev, ki ne presega višine kolena. Pred začetkom tekmovanja je dovoljeno popraviti
samo pričesko ali pa počešati model ali pa nanesti lasuljo ali katero koli dodatno opremo, omejeno le
na področje glave. Pred uradnim začetkom ni dovoljeno uporabljati katere koli barve ali risati
kakršnega koli dizajna na telesu modela, na obrazu (tudi brez ličil) ali na laseh / lasulji. Uporaba
Airbrush-a ni dovoljena.
4) MODELI / I
Vsak tekmovalec mora prispeti na kraj s svojim modelom / ali biti pobarvan. Kdo se daje za model /
ali mora biti star že 18 let. Vsak umetnik se lahko odloči, ali bo poslikal enega ali več modelov.
Modeli morajo izpolniti in podpisati obrazec za objavo, ki bo dostavljen na dan tekmovanja, pod
kaznijo zaradi nezmožnosti sodelovanja. Modeli ne bodo mogli sami slikati ali celo slikati drug
drugega, če umetnik sodeluje z več modeli, pod kaznijo dodelitve kazenskih točk za umetnika.

1) ČASOVNI RAZPORED IN RAZVOJ DANA
10.30 Sprejem in podpis obrazcev in izdaj za umetnike in modele ter dostava osebnih dokumentov;
12.00 Začetek tekmovanja;
18.00 Konec natečaja prehod na žirijo po vrstnem redu ID. Akreditirani fotografi; 19.00 Predstava na
odru po vrstnem redu ID. Razglasitev zmagovalcev.
Obstajajo lahko majhne razlike. Modele bo pregledala žirija in ocenila dela, da bodo lahko odločili o
uvrstitvi. Vsak umetnik bo lahko žiriji podal kratek opis svojega dela (največ tri minute). Po oceni
žirije bodo lahko modeli pozirali v "naravnih" prostorih, ki bodo postali pravi fotografski kompleti.
2) CENE ZA OCENO
Stroški ocenjevanja bodo:
• umetniška sposobnost, kakovost in slikovna tehnika 1-15 točk
• interpretacija teme, ideje in izvirnosti 1-10 točk
• vizualni učinek in sestava 1-10 točk
• uspešnost modela bo ocenjena ločeno
3) PREDSTAVITEV NA ODRU
Dela bodo paradirala z lastno spremljavo in razstavo, ki bo trajala največ 1 minuto in pol.
GLASBA IN RAZSTAVA
Umetniki morajo poslati datoteko mp3 na katia@triskellfestival.it tradicionalne keltske ljudske glasbe
NOT PROTECTED SIAE ITALIA po lastni izbiri v trajanju iz točke 7), ki bo uporabljena za parado
/ razstavo do 17. julija datoteka prejme, bo storitev glasbo uporabljala po lastni presoji. Vsak umetnik
se lahko odloči, ali bo nastop uprizoril na odru, ali zgolj preprosto modno revijo.
PRAVILA ZA FOTOGRAFIJE
Vsi zainteresirani fotografi se lahko brezplačno prijavijo tako, da do 17. julija 2021 pošljejo e-poštno
sporočilo na naslov katia@triskellfestival.it.
Akreditirani fotografi bodo upravičeni do PASS. Fotografi, ki jih spremljajo, so izključeni s
prepustnice.
PREPOVEDANO BITI FOTOGRAFIRANJE V PRVI DVI URI TEKMOVANJA (od 12.00 do
14.00).
Nagrajeni bodo:
- prvi 3 razvrščeni;
- najboljša zmogljivost.
Darilo bo ponujeno vsem udeležencem.
Zmagovalka bo poleg nagrade po predpisih prejela tudi potrdilo, s katerim se bo brezplačno udeležila
državnega prvenstva.

