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OPEN CALL FOR MONGOLIAN ARTISTS  
НордАрт 2019 – ОЛОН УЛСЫН ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНД МОНГОЛ УЛСЫГ ТӨЛӨӨЛӨН 
ОРОЛЦОХ УРАН БҮТЭЭЛЧДИЙН НЭЭЛТТЭЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАНД УРЬЖ БАЙНА 

Өргөдөл хүлээн авах эцсийн хугацаа | 2018 оны 12-р сарын 15-ний өдөр (23:59 цаг) 
 

ХБНГУ-ын Шлесвиг-Холштaйн мужийн Бюделсдорф хотноо жил бүр зохион байгуулагддаг 
"НордАрт–Олон Улсын Дүрслэх Урлагийн Үзэсгэлэн"-д 2019 оны 6 дугаар сарын 01-нээс 10 дугаар 
сарын 13-ны хооронд Монгол Улсын 3 дахь удаагийн павильон SPECIAL PROJECT MONGOLIA хүрээнд 
зохион байгуулагдана.   

 
Монгол Улс, ХБНГУ-ын хооронд дипломат харилцаа үүссэний 40 жилийн ойн үеэр гараагаа 

эхэлсэн энэхүү түншлэл нь 2 улсын дипломат харилцааны 45 жилийн ой тохиох 2019 онд Монгол 
Улстай хамтын ажиллагааныхаа 5 жилийн ойгоо тэмдэглэхээр бэлтгэж байна. Монгол Улс нь 2015 
оноос эхлэн хамтын ажиллагааны хүрээнд тасралтгүй оролцож, “Монгол Уран бүтээл”, үе үеийн 
“Монгол Уран Бүтээлчдийн” чадварлаг төлөөллүүд болон Монголын дүрслэх урлагийн салбарын 
онцлог хөгжлийг амжилттайгаар мэргэжлийн өндөр түвшинд таниулан тогтвортой сурталчилж ирсэн 
уламжлалтай. 2015 онд Монгол Улс нь “ОНЦЛОХ ОРОН”-оор “Модерн шилжилт–Шинэ дүр төрх” 
сэдэвт Монгол Улсын павильондоо нийт 33 уран бүтээлчийн 120 гаруй уран бүтээл, 2016 онд 
“Уламжлал ба Орчин үе” сэдэвт Монгол Улсын 2 дахь павильонд 17 уран бүтээлчийн 50 гаруй уран 
бүтээл, НордАрт 2017-д 1 уран бүтээлч, НордАрт2018-д 3 уран бүтээлч тус тус Монгол Улсаа 
төлөөлөн оролцож жил бүр хүрэлцэн ирсэн 100 мянга хүртэлх Европын урлаг сонирхогч-үзэгчид, 
мэргэжилтнүүдийн анхаарлыг ихээр татсан юм. Монгол Улсын уран бүтээлч, барималч А.Очирболд 
нь “Дэлхийд хүн жин нэмээгүй” 5 метр өндөр бүтээлээрээ 2015 онд үзэгчдийн шагналыг хүртэж уран 
бүтээлчийн олон улсын гараагаа амжилттай эхэлсэн юм. 

Күнствэрк  Карлсхютте |Kunstwerk Carlshütte| нь олон улсын “ACO“ групп, Бюделсдорф 
|Büdelsdorf| болон Рэндсбург |Rendsburg| хотын санаачилгаар байгуулагдсан cоёл урлагийг дэмжих 
ашгийн төлөө бус байгууллага бөгөөд энэхүү байгууллага нь ХБНГУ-ын Бюделсдорф хотноо 1999 
оноос хойш жил бүр “NordArt – International Art Exhibition”- г зохион байгуулдаг уламжлалтай. 
“НордАрт” нь шүүгчдийн сонгон шалгаруулaлттaй, дүрслэх урлагийн бүх төрөл, хэв маягийг агуулcан 
бөгөөд Европ дахь орчин үе, нэн орчин үеийн урлагийн жил бүр зохион байгуулагддаг хамгийн томд 
тооцогдох үзэсгэлэн юм. "НордАрт2018–Олон Улсын Дүрслэх Урлагийн Үзэсгэлэн"–д 105 орны 3000 
гаруй уран бүтээлчид oролцох хүсэлт гаргаснаас нийт 200 гаруй олон улсын уран бүтээлчдийн 
бүтээлүүдийг 22’000 m2 үзэсгэлэнгийн талбай бүхий 80’000 m2 цэцэрлэгт хүрээлэнд 100 мянган 
үзэгчдэд толилуулсан. 

 
Ерөнхий захирал, куратор Фольфганг Грамм, ко-куратор Инга Ару болон НордАртын баг нь 

соёлын өвд харъяалагдах түүхэн барилгын цогцолборт жил бүр өвөрмөц дэглэлтээр уран 
бүтээлүүдийг шинээр амилуулан онцгой уур амьсгалыг бүрдүүлж үзэгчдийг дэлхийн урлагийн олон 
талт ертөнцөөр аялуулж чаддаг. НордАртын хүрээнд жил бүр нэг улс Онцлох орноор, нэг нэртэй 
уран бүтээлч Онцлох уран бүтээлчээр сонгогдож анхаарлын төвд байх бөгөөд улмаар олон улсын 
элчин сайдын яамд, соёлын байгууллагууд, кураторуудтай  хамтран тусгай төслүүдийг нэмэлтээр 
хэрэгжүүлдэг юм. Үзэсгэлэнгийн талбай, орон зайн мэдээллийг “360° Виртуал Аялал”-аас үзнэ үү. 

 
 

 

http://www.nordart.de/en/virtuelle-rundgaenge.html
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“Соёл урлаг, хэвлэл мэдээллийн төслийн менежмент, зөвлөгөө НҮ ТББ”–н мэргэжлийн баг 
албан ёсны хамтын ажиллагааны түншээр “НордАрт”-н гүйцэтгэх захирал, ерөнхий куратор 
Вольфганг Грамм, ко-куратор Инга Ару нартай хамтран Монгол Улсын 3 дахь Павильоны нэгдсэн 
зохицуулалт, менежментийг үргэлжлүүлэн удирдан ажиллаж байна. “НордАрт 2019” үзэсгэлэнгийн 
Монгол Улсын Павильоны хамтын ажиллагааны албан ёсны түншүүд нь  МУ-ын ГХЯ-ны Гадаад 
Сурталчилгаа, Соёлын Харилцааны Газар, БСШУСЯ, ЗГ-ын хэрэгжүүлэх агентлаг Соёл Урлагийн 
Газар ба ХБНГУ-д суугаа Монголын Элчин Сайдын Яам болно. 

 
НОРДАРТ СИМПОЗИУМ нь жил  бүрийн 5 дугаар сард олон улсын үзэсгэлэнгийн нээлтийн өмнө 
зохион байгуулагддаг. Симпозиумын үеэр сонгогдсон 10 орчим уран бүтээлчид НордАрт –н орон 
зай, урланд том хэмжээний уран бүтээл /уран баримал, инстоляц, уран зураг гэх мэт/ туурвин газар 
дээр нь бэлэн болгодог. Зохион байгуулагч, түншийн зүгээс уран бүтээлийн багаж хэрэгсэл, 
материал, урлан, уран бүтээлчийн байрлах байр хоолны зардлыг хариуцна. Төсвийн боломжоос 
шалтгаалан замын зардлын тодорхой хувийн дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. 

 
ТӨСЛИЙН ЗОРИЛГО, АЧ ХОЛБОГДОЛ: 

Энэхүү урт хугацааны хамтын ажиллагаа нь  

• Монгол Улсын болон Европын дүрслэх урлагийн сaлбaр хоорондын байнгын солилцоо, 

тогтвортой хөгжлийг хангах үндсэн нэг гүүр болох  

• “МОНГОЛ УРАН БҮТЭЭЛ“-ийг  Европын орнуудын урлаг судлаачид, кураторууд, урлагийн 

байгууллагууд, олон улсын томоохон хэвлэл мэдээллийн анхаарлын төвд аваачих 

• Цаашилбал, Монгол Улсын дүрслэх урлагийн салбар, уран бүтээлчид тэдгээрийн уран 

бүтээлийг Европын орнуудaд мэргэжлийн өндөр түвшинд өргөнөөр сурталчлан таниулах, 

тэдний мэргэжлийн солилцоо хөгжлийг дэмжих, дорвитой хөгжүүлэх 

• Монгол Улсын соёлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг нь нэмэгдүүлэх, урлаг соёлын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах зэрэг урт хугацааны стратегийн алхамууд 

болно. 

 

УРАН БҮТЭЭЛЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ 

Энэхүү сонгон шалгаруулалтанд эх орондоо болон өөр улс оронд ажиллаж, амьдарч буй монгол 

уран бүтээлчдийг нас хүйс харгалзахгүй оролцохыг урьж байна:  

• Уран бүтээлч нь уран зураг, баримал, инстоляц, видео ба фото арт-ын төрлөөр орчин үеийн 

урлагийн бүтээлүүдийг мэргэжлийн өндөр түвшинд туурвиж ирсэн туршлагатай байх  

• “НордАрт 2019” үзэсгэлэнгийн хүрээнд нээгдэх Монгол Улсын павильонд уран бүтээлчийн 

дэлгэхээр санал болгож буй бүтээл нь бэлэн, эсвэл эскиз санаа, ухагдахуун нь бүрэн гарсан 

байх  

• Уран бүтээлчийн санал болгож буй бүтээл нь утга агуулга, зохиомж, ашигласан материал, 

гүйцэтгэлийн хувьд өөрийн гэсэн хэллэг, онцлог төрхтэй, давтагдашгүй, шинэлэг байх  

• Тухайн уран бүтээлч нь олон улсын нэр хүндтэй уралдаан, тэмцээн, резиденс болон бусад 

солилцооны хөтөлбөрт шалгаран оролцож байсан нь давуу тал болно.   

• Гүйцэтгэх захирал, ерөнхий куратор Вольфганг Грамм тэргүүтэй Герман-Монголын 

кураторууд, урлаг судлаач, зөвлөх, мэргэжлийн баг оролцох уран бүтээлчдийг сонгон 

http://www.nordart.de/
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шалгаруулж 2019 оны 2-р сарын 20-ны дотор сонгогдсон уран бүтээлчдэд хариуг вэб сайт 

www.nordart-mongolianart.de/artists  дээр ба И-мэйлээр шууд мэдэгдэнэ. 

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ  

1. Бөглөсөн oролцох өргөдлийн маягт |маягтыг вэб сайт www.nordart-mongolianart.de эсвэл  

facebook  @NordArt.MongolianArt  хуудсан дээрээс татан авах| 
 

2. Уран бүтээлчийн товч намтар (CV) монгол ба англи хэл дээр  

a. овог нэр, төрсөн он сар өдөр, боловсрол, бие даасан болон хамтарсан үзэсгэлэн, 

дотоод, гадаадын уралдаан тэмцээн, хөтөлбөрт оролцсон түүх, гаргасан амжилт, 

шагнал зэрэг мэдээллийг заавал оруулж, доорх загварын дагуу хадгалсан байх 

• монгол товч намтрыг NordArt2019_CV_A.Amar_mon.docx 

• англи товч намтрыг NordArt2019_CV_A.Amar_eng.docx  
 

3. Уран бүтээлчийн “NordArt-2019” толилуулахаар санал болгож буй бэлэн бүтээлүүдийн фото 

зураг, бүтээлийн эскиз санаа, ухагдахуун, бүтээлийн утга агуулга, ашиглах материал, 

гүйцэтгэл, цаг хугацааны талаархи тайлбар |1-2 хуудас A4, .pdf эсвэл .docx формат| 
 

4. Уран бүтээлчийн чадавхийг илтгэсэн, өөрт бэлэн байгаа 8-10 бүтээлийн фото зураг, 

тайлбарын хамт 

a. Зургийн файл бүр 300dpi, min 800 pixel өргөнтэй, max. 1MB хэмжээтэй байх  

b. Уран бүтээлүүдийг тайлбарын дарааллаар дугаарлаж, уран бүтээлчийн нэр, 

бүтээлийн нэр, хэмжээ, ашигласан материал, туурвисан огноог тодорхой бичсэн байх  

• жишээ нь: 1_A.Amar_Buteeliin Ner_80x120_Oil on Canvas_2018.jpeg 

|буюу.JPG,.GIF,.PNG,.PDF| 
 

5. Уран бүтээлчид багаараа энэхүү шалгаруулалтанд оролцохоор бол багийн бүх гишүүдийн CV, 

багаараа болон багийн гишүүн тус бүрийн өмнө нь туурвисан, өөрт бэлэн байгаа 8-10 

бүтээлийн фото зураг, тайлбарын хамт ирүүлнэ. 
 

6. Таны уран бүтээлийн талаарх дотоод гадаадын куратор, урлаг судлаачдын бичиж байсан 

шүүмж, нийтлэлийг хавсаргах |Word эсвэл PDF файл, max. 1MB хэмжээтэй байх| 
 

7. И-мэйл дээрээ хавсралт материалын жагсаалтыг хавсаргасан дарааллаар жагсаан бичиж 

ирүүлэх, өөрийн овог нэр, утасны дугаар, И-мэйл, шуудангийн хаяг зэрэг холбоо барих 

мэдээллийг зайлшгүй ирүүлэх шаардлагатай. 
 

8. Хэрэв та НордАрт Симпозиум-ын үеэр том хэмжээний шинэ уран бүтээл туурвих хүсэлтэй бол 

өргөдлийн маягтын Урлагийн төрлийн заалтанд Симпозиумд оролцох сонголтыг бөглөн 

зурж, уран бүтээлийн концептийн тодорхой мэдээллийг зураглал, дүрслэлийн хамт 

хавсарган илгээнэ үү. |бүтээлийн концепт - нэр, хэмжээ, материал, сэдэв агуулгын мэдээлэл, 

тайлбар, зураглал-skizze; Word эсвэл  PDF  файл, max. 1MB хэмжээтэй байх| 

 
 
Дээрх материалуудыг бүрдүүлэн оролцох өргөдлийн хамт нэгтгэн хүлээлгэн өгч байгаа бүх 

уран бүтээлчид 2018 оны 12-р сарын 15-ний (23:59 цаг) дотор office@nordart-mongolianart.de  // 
давхар-сс: nordart.mongolianart@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.  

http://www.nordart.de/
http://www.nordart-mongolianart.de/artists
http://www.nordart-mongolianart.de/
https://www.facebook.com/NordArt.MongolianArt/?ref=bookmarks
mailto:office@nordart-mongolianart.de
mailto:nordart.mongolianart@gmail.com


 

________________________________________________________________________________________________________________
______ 

 

SPECIAL PROJECT MONGOLIA at the NORDART 2019| PROJECT COORDINATION & MANAGEMENT TEAM 
 

 ARTS & MEDIA PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING NGO | Wegener Str. 19|10713 Berlin |Germany   
Phone: +976-80040707| +49(0)30-29030211| Fax: +49(0)30-29030212 | E-Mail: office@nordart-mongolianart.de 

URL: www.nordart.de & www.nordart-mongolianart.de | Facebook: @NordArt.MongolianArt | Twitter:NordArtMonArt 
 

4 

 

 
Өргөдлийн маягтын мэдээллийг уран бүтээлч үнэн зөв,  өөрийн хүсэлтийн дагуу өгснөөр оролцох 
өргөдлийн бүртгэлд хамрагдана. Өгөгдсөн мэдээллүүд зөвхөн уран бүтээлч болон NordArt2019 
Монголын павильоны зохион байгуулах багийн хооронд холбоо тогтоох зорилготой Европын 
Холбооны Мэдээлэл Хамгаалах Ерөнхий Журмын дагуу хэрэглэгдэнэ. 

УРАН БҮТЭЭЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТ БА ЗАРДАЛ 

 

Шалгарсан уран бүтээлчид 2019 оны 03 дугаар сарын 10-ныг хүртэл бүтээлээ туурвиж бэлэн 
болгох шаардлагатай ба бүтээлүүдийн тээвэрлэлт нь 3 дугаар сарын 15-нд нэгдсэн журмаар 
хийгдэнэ. Сонгогдсон бүтээлүүдийг 2019 оны 06 дугаар сарын 01–ээc 10 дугаар сарын 13-ны 
хооронд ХБНГУ-ын Шлесвиг–Холштейн мужид зохион байгуулагдах  “НордАрт 2019 - Oлон Улсын 
Дүрслэх Урлагийн Үзэсгэлэн”– гийн Монгол Улсын павильонд олон нийтэд толилуулна. 

 
Уран бүтээл бүтээж туурвих зардлаа бүрэн, уран бүтээлийн 2 талын тээвэрлэлт, тээврийн 

даатгалын зардлын тодорхой хувийг уран бүтээлч өөрөө хариуцна. Уран бүтээлчдийн бүтээлийн 2 
талын тээвэрлэлт, тээврийн даатгалын зардлын тодорхой хувийг, үзэсгэлэнгийн зохион 
байгуулалтын зардлыг зохион байгуулагч, түншүүд бүрэн хариуцна.  Уран бүтээлүүд үзэсгэлэнгийн 
үеэр “Үзэсгэлэнгийн ерөнхий даатгал”-ын хүрээнд үзэсгэлэн буугдах хүртэл даатгагдана. 

 
Уран бүтээлчид оролцох болон нэвтрэхэд ямар ч хураамжгүй. 

 
НОРДАРТ КАТАЛОГ 

Герман-Англи 2 хэл дээр, 300 орчим нүүр бүхий, DINА4 форматтай маш өндөр чанарын, өнгөт 

каталог хэвлэгдэнэ. Уран бүтээлч бүрийн мэдээлэл нь нэг хуудсан дээр хэвлэгдэх бa бүх оролцогч 

уран бүтээлчдэд каталогийн 1 хувийг үнэгүй өгнө. Линк- ээс http://www.nordart.de/en/die-

kuenstler.html үзнэ үү. 

 

 
ХОЛБОО БАРИХ :  

 
И-мэйл:  office@nordart-mongolianart.de 

nordart.mongolianart@gmail.com  
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