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NATJEČAJ  
ZA IZRADU IDEJNOG KIPARSKOG RJEŠENJA 

SPOMENIKA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA 

NA LOKACIJI PARK GRIČ, ZAGREB 

 

Pitanja i odgovori 

 
 
1. Je li predviđen info stup o liku i djelu Andrije Mohorovičića? Ako je odgovor potvrdan, je li info 
stup predviđen u sklopu rješenja spomenika ili će se pozicija info stupa rješavati van kiparskog 
rješenja. 
 
Ne, ako info stup bude postavljen, bit će to naknadno i izvan kiparskog rješenja. 
 
2. Je li predviđena ploča na spomeniku sa npr. imenom i prezimenom i datumima? Molimo upute. 
 
Da, uputa je da natjecatelji zasad predvide ispis osnovnih podataka kako slijedi:   
 

Andrija Mohorovičić 
geofizičar 

1857.–1936. 
 
Natjecatelj može predložiti smještaj natpisa na ploči ili uklesano u postament, dok će stav o poziciji 
natpisa dati Ocjenjivački sud.  
 
3. Je li temeljenje spomenika/postamenta u sklopu kiparskog  rješenja? Ukoliko je odgovor 
pozitivan, nepoznati je status mikrolokacije temeljenja spomenika te nije moguće predvidjeti 
troškove istog bez podataka o slojevima zemlje, pozicijama eventualnih instalacija itd. Molimo 
informacije na tu temu jer ista utječe na izgled postamenta. 
 
Ne, temeljenje spomenika/postamenta rješavat će se naknadno, izvan sklopa kiparskog natječaja. 
 
4. U natječaju se navodi sljedeće: Potrebno je dostaviti najmanje jedan (1), a najviše dva (2) 
trodimenzionalna modela i to: idejno kiparsko rješenje spomenika s postamentom (obavezno); u 
odgovarajućem mjerilu u ovisnosti o rješenju, najmanje 50 cm visine x 50 cm širine x 50 cm 
dubine do najviše 80 cm visine x 80 cm širine x 80 cm dubine. Molimo definirati termin 
"postament". Je li definicija različita od "postolja" spomenika koje sastavni dio spomenika 
odlivenog u bronci. Ukoliko se misli na "postament" na koji se skulptura sa svojim "postoljem" 
montira, npr, visine "postamenta" 100 cm u naravi, skica/model umanjenog spomenika sa 
"postamentom" visine maksimalno 80 cm biti će premali da se steknu svi kvalitativni parametri 
kiparskog rješenja. Predlažemo da se model spomenika bez pripadajućeg "postamenta" izradi u 
zadanim gabaritima skice (maksimalne visine 80 cm), a skica/model "postamenta" neka se prikaže 
u istom mjerilu, ali zasebno. Model spomenika se zatim postavi na model postamenta, poradi što 
boljeg uvida u kiparsko rješenje. 
 
Naručitelj prihvaća prijedlog da se posebno izradi model spomenika, a posebno model postamenta, i to u 
istom mjerilu tako da se mogu kombinirati radi pregleda cjeline. 
 
5. U uvjetima natječaja je napisano da model mora biti minimalnih dimenzija 50x50x50 cm, te da 
mora biti na postamentu. Poštujući ovaj zahtjev svaka skulptura koja neće biti stojeća figura će 
biti prevelikih dimenzija, u mjerilu neprimjerenom natječaju za javnu skulpturu. Može li se, ukoliko 
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predloženo likovno rješenje to zahtijeva, priložiti model manjih dimenzija? Je li postament 
obavezan ukoliko ga rješenje ne predviđa? 
 
Naručitelj potvrđuje da model može biti i manjih dimenzija te da postament nije obavezan tj. da skulptura 
može biti na razini tla. Također, skulptura može biti i sjedeća figura. Dakle, prepuštamo umjetnicima da 
daju prijedlog, a na Ocjenjivačkom sudu je da odabere ono rješenje koje će najviše odgovarati uvjetima 
natječaja te izgledu parka u kojem će skulptura biti smještena. 
 
6. Zahtjeva se da idejno rješenje bude predviđeno za izvedbu u bronci. Je li moguće, ukoliko 
idejno rješenje to traži, predložiti neki drugi materijal: aluminij, inox, granit…?   
 
Ne, skulptura bi trebala biti u bronci. 
 
7. U uvjetima natječaja nije potpuno jasno što je predmet natječaja. U različitim dijelovima teksta 
govori se o statui, zatim o skulpturi, spomeniku, te o cjelokupnoj figuri. S obzirom da je nejasno 
što se od svega navedenoga zaista traži, molim da to definirate, odnosno jasno naznačite ukoliko 
je natječaj raspisan za brončanu stojeću figuru na postamentu. 
 
Natječaj je raspisan za cjelokupnu figuru u bronci. Hoće li figura biti stojeća, sjedeća ili nešto treće, hoće li 
biti na postamentu ili neće, hoće li uz figuru biti neki instrument (seizmograf?), model Zemlje ili nešto 
treće – prepuštamo na volju natjecateljima. 
 
8. Je li moguće isporučiti skicu skulpture sa vlastitim postoljem koje ide u broncu (nije uključen 
visoki postament koji se npr. oblaže kamenom). A sam visoki postament željeli bi isporučiti kao 
skicu detalja. Skica spomenika sa vlastitim postoljem se zatim postavi na skicu postamenta za 
potpuni doživljaj rješenja. 
 
Naručitelj se slaže s prijedlogom.  


