
 
 

 
 

 
 

Прва међународна „Колонија камена Боро Њежић“ 
Градишка, 07.09. – 14.09. 2020. године 

 
Организатор: ЈУ Завичајни музеј Градишка, Република Српска (БиХ) у сарадњи са 

Удружењем Камена Колонија из Београда, Србија 

Учесници: два вајара и два мозаичара (изабрана на основу пристиглих конкурсних пријава 

или на позив организатора) 

Теме колоније: 

 Скулптура „Заборављени Солунци“  и слободна тема  

 Мозаик „Деца Козаре“ и слободна тема  

Датум: 07. - 14.09.2020. године 

Материјал: камен.  

Димензије: за скулптуре око 1,5 – 2,0 м3 , мозаик 1,5 – 2,0 м2  

Локација: Градишка, Градски парк  

Изложбено место: Јавни простори (парк, тротоари, фасаде) у Градишци (место бира  

организатор на основу стручне консултације са аутором) 

 
Обавезе учесника „Колоније камена Боро Њежић“ 
 
Организатор: 

 Обезбеђује стручну организацију и вођење „Колоније камена Боро Њежић“, 
 камен и сав остали репроматеријал за израду скулптура и мозаика,  
 алате и машине за транспорт материјала и помоћ за тешке физичке задатке, струју 

и електричну везу, подножје за скулптуре и уређење простора за постављање 
мозаика, помоћ у постављању скулптуре, заштитна импрегнација за скулптуру и 
мозаике, 

 покрива путне трошкове, трошкове смјештаја и оброка током трајања симпозијума у 
граду и пружа безалкохолна пића на месту рада, 

 осигурава медијску промоцију колоније (чланци и објаве, штампани медији, ТВ, 
друштвене мреже и веб страница Музеја), јавну презентацију на крају колоније, 

 међународна „Колонија камена Боро Њежић“, обезбеђује буџет у износу од 5.000,00 
КМ, 

 новац ће бити подјељен по категоријама од 1. до 4. мјеста по критеријуму жирија. 
 

Од кандидата за учешће се очекује да: 

 Имају искуство у изради скулптура и мозаика у камену, 
 раде самостално у отвореном простору, користе заштитну опрему, те сопствене  

машине и алате који се употребљавају код обраде камена, 
 имају обезбеђено здравствено и осигурање од незгодног случаја, 
 да се упознају са прописима колоније и придржавају се истих, 
 информишу организатора о било каквим посебним потребама, захтевима и жељама, 

које могу утицати на организацију колоније или очекивања организатора, 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

Пријаве за учешће заједно са биографијом, описом идејног решења за скулптуре и мозаике, 
скицама или фотографијама модела морају се доставити до 20.08.2020. године на адресу: 
ЈУ Завичајни музеј Градишка, Др Младена Стојановића бр.8, 78400 Градишка, Република 
Српска са назнаком „Колонија камена Боро Њежић“ или путем електронске поште: 
kamenakolonija@gmail.com. 
 
Радове ће оцењивати жири међународни жири састављен од вајара, историчара 
умјетности, мозаичара и организатора колоније камена. 
 
Изабрани кандидати биће обавештени о учешћу најкасније до 25.08. 2020. године. 
 
НАПОМЕНА:  

 
     Молимо Вас да конкурс прослиједите свим колегама и пријатељима, који се баве једном 
од наведених умјетничких техника, како би ова међународна колонија у камену добила што 
квалитетнија умјетничка дјела. 
 
     За све нејасноће или додатно образложење теме молимо Вас да нас контактирате путем 
електронске поште kamenakolonija@gmail.com и zavicajnimuzejgradiska@gmail.com. 
 
 
Тема „Деца Козаре“ 
 

Уочи почетка Другог светског рата на подручју Градишке живело je око 70.000 становника. 
Оснивањем Независне државе Хрватске (НДХ) почиње велико страдање Срба, Рома и 
Јевреја, а највеће се десило током офанзиве на Козару у јуну 1942. године, када је у логоре 
отерано око 70.000 становника са подручја Козаре. Међу њима је било преко 26.000 деце 
испод 14 година старости. Према истраживањима историчара у НДХ је током рата убијено 
74.762 детета, а са подручја Градишке је страдало 5.415 деце.  
 
Да се не забораве и никада више не понове овакви злочини – тема „Колоније камена 
Боро Њежић“ за израду зидног мозаика ће ове године бити ДЕЦА КОЗАРЕ 
 
Тема „Заборављени Солунци“  
 
Босанскоградишки срез (подручје данашње Градишке) је уочи Првог светског рата био у 
саставу Аустроугарске. У том периоду напредна градишка омладина се окупља у многим 
друштвима (Српски Соко, Побратимство, СПиКД Просвјета...) у којима се негују национална 
осећања и покреће бунт и отпор ка аустроугарској власти. Након атентата на Франца 
Фердинанда и избијања Великог рата све чешће се јавља потреба код омладине и 
регрутованих војника да се пребегне у Србију и прикључи Српским војницима. У Првом 
светском рату било је ангажовано 6.100 Градишчана од којих је преко 820 изгубило живот 
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у редовима аустроугарске војске. У српске и савезничке одреде је у овом периоду пребегло 
365 добровољаца, који су знали да ће својим породицама, које су остале у Градишци 
изазвати низ проблема, па чак и губитак држављанства, али је национални осећај према 
праведној борби своје матице био јачи од тога. 
 
Да се не забораве 365 Градишчана који су пребегли из аустроугарске војске и 
прикључили се српским и савезничким одредима – тема „Колоније камена Боро 
Њежић“ за израду скулптуре постављене у екстеријеру ће бити ЗАБОРАВЉЕНИ 
СОЛУНЦИ 
 
Слободна тема 
 

Поред ове двије теме, на „Колонији камена Боро Њежић“ предвиђена је и слободна тема 
по избору уметника за скулптуру и мозаик. 
 


