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Poziv za podnošenje prijedloga za izložbu o Dotršćini 

 
 
Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću provodi projekt „Zaboravljena povijest Zagreba -  
mjesta sjećanja, mjesta zaborava“ uz potporu programa Europa za građane Europske unije.  
 
Dotršćina, danas najveći zagrebački gradski park, mjesto je najmasovnijeg zločina počinjenog u 
modernoj povijesti Zagreba. U tijeku drugog svjetskog rata od strane pripadnika ustaških i nacističkih 
jedinica ubijeno je 18.627 osoba iz Zagreba, koje su imenom i prezimenom zabilježili istraživači/ce 
Hrvatskog državnog arhiva. Veliki dio strijeljanja izvršen je upravo na Dotršćini. U okviru projekta 
postavit će se privremena izložba koja će prikazivati povijest masovnih egzekucija, većinom Srba, 
Židova i drugih pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta počinjenih za vrijeme ustaškog režima i 
Nezavisne Države Hrvatske u Zagrebu općenito, a posebno u parku Dotršćina. Izabrana izložba će se 
realizirati tijekom rujna 2012.  

 
Ovim putem pozivamo umjetnike/ce na podnošenje prijedloga za jednu (1) izložbu koja će biti 
izabrana za postav na otvorenom prostoru na trgu Žrtava fašizma i u parku Dotršćina u Zagrebu. S 
obzirom da će izložba biti na otvorenom, predlažemo korištenje materijala otpornih na nepovoljne 
vremenske prilike. Svi zainteresirani kandidati/kinje trebaju biti upoznati s temom te sami potražiti 
dodatne informacije koje su potrebne za pripremu koncepta prijedloga. Prijedlozi se mogu predati 
samostalno ili u grupi umjetnika/ca.  
 
Rok za podnošenje prijedloga je 15. lipnja 2012. 
 
Početni prijedlozi trebaju sadržavati sljedeće informacije: 
 

1. Sažetak izložbe, maksimalno 200 riječi; 
2. Detaljan opis, uključujući i to kako izložba predstavlja temu, do 1500 riječi; 
3. Prethodno iskustvo umjetnika/ce, odnosno, životopis uključujući i listu postavljenih izložbi;  
4. Prijedloge treba poslati u PDF formatu; 
5. Molimo da ne uključujete slike, video ili linkove u ovoj fazi;  
6. Prijedlozi se šalju na e-mail: kultura.sjecanja@documenta.hr do ponoći 15. lipnja 2012.; 
7. Molimo vas da u naslovu e-maila napišete: 2012 Izložba Dotršćina; 
8. Molimo vas da sva pitanja vezana uz poziv šaljete na e-mail: 

kultura.sjecanja@documenta.hr 
9. Prijedlozi koji ne poštuju ove smjernice neće se razmatrati. 

 
Proces odabira 
Documenta će pregledati sve prijave i sastaviti uži izbor od 5 prijedloga, a izabrani kandidati/kinje bit će 
pozvani da prilože dodatne prateće materijale, slike, video, linkove itd. Kandidati/kinje koji nisu izabrani u 
uži krug biti će obaviješteni do 29. lipnja 2012. Rezultati poziva biti će poznati do 10. srpnja 2012. 
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