POZIV ZA RAZSTAVNI PROGRAM V OKVIRU ZDSLU ZA LETO 2019
1. Naziv in sedež naročnika poziva
Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljevanju ZDSLU) s sedežem na Komenskega 8 v
Ljubljani. Javni poziv k programu 2019 bo na Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov.
2. Predmet poziva
Predmet poziva je prijava za razstavni program in druge projekte v okviru ZDSLU v letu 2019 na
naslednjih lokacijah:
- Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana;
razpoložljivi 4. termini.
- Generalni konzulat RS v Celovcu;
3. termini po dva avtorja, področje slikarstva in kiparstva (mala plastika)
- BV Galerija v Celovcu;
2 termina po dva avtorja, izmenjalna razstava.
3. Cilji poziva
Cilj poziva je predstavitev relevantne in aktualne likovne oziroma vizualne produkcije v omenjenih
razstavnih prostorih in pri projektih.
Končni izbor opravi Umetniški svet ZDSLU in si pridržuje pravico, da lahko v primeru zasedenosti v
prijavi izbranega razstavišča, po predhodnem dogovoru s kandidati, razporeja razstave tudi po drugih
razpoložljivih razstaviščih, naštetih v tem razpisu. ZDSLU si pridržuje pravico do spremembe
programa.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Pogoj za sodelovanje pri programu 2019 je, da imajo kandidati poravnane vse obveznosti do svojih
regionalnih društev v tekočem letu 2018. Posamezniki bodo morali ob prijavi predložiti potrdila o
plačanih članarinah.
Na poziv se ne morejo prijaviti avtorji, ki so v zadnjih treh letih že razstavljali v Galeriji ZDSLU ali na
drugih omenjenih razstaviščih. Prijavljeni kandidati jamčijo za točnost podatkov. V kolikor podatki ne
držijo oz. vsaka sprememba izbranega projekta, si ZDSLU pridržuje pravico odpovedi projekta.
Posebej naj velja priporočilo, da zaradi razstavne prostorske stiske prijavitelji izberejo sebi
najustreznejšo področje delovanja in da se ne prijavljajo na več razpisanih razstavišč. Prav tako naj
posamezniki ne prijavljajo že videnih projektov.

5. Izpolnjevanje pogojev poziva »Za razstavni program ZDSLU 2019«
Prijava naj vsebuje naslednje dokumente:
- koncept razstave (največ ena tipkana stran)
- izpolnjena prijavnica, ki je priloga poziva
- slikovni material del, ki bi jih želeli razstaviti (v resoluciji najmanj 300 dpi v jpg formatu)
Posamezniki oddajte prijavo na naslov Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Komenskega 8,
1000 Ljubljana. Ovojnica naj vsebuje pripis: »Za razstavni program ZDSLU 2019«.
6. Rok za oddajo prijavnic na poziv
Rok za oddajo vlog prične teči s sredo 29. avgust 2018 in se zaključi 30. septembra 2018.
Posameznik razpisno dokumentacijo odda na zabeležen naslov v točki 5.
7. Dokumentacija poziva
- Besedilo poziva
- Prijavnica na program 2019
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v Galeriji ZDSLU (Komenskega 8, Ljubljana) vsak delovnik
od 09.00 do 17.00 ali na sedežu regionalnih društev. Razpisno dokumentacijo si lahko natisnete na
uradni spletni strani ZDSLU www.zdslu.si/razstave-in-obvestila/obvestila/, kjer najdete tudi vse druge
podatke povezane s pozivom.
8. Oddaja vlog
Za prepozno oddano se bo štela vloga, ki ne bo oddana v roku na sedež Zveze društev slovenskih
likovnih umetnikov. Za nepopolno vlogo se bo štela prijava, ki ne bo vsebovala obrazcev poziva in
vseh potrebnih predloženih dokumentov.
9. Obvestilo
Obvestilo o potrditvi sprejema v program, bodo posamezniki prejeli najkasneje v 30 dneh po
odločitvi Umetniškega sveta ZDSLU. V primeru zmanjševanja sredstev, s strani Ministrstva za
kulturo, si Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov pridržuje pravico do krčenja programa.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije o javnem pozivu lahko dobite v času poteka razpisa do 30. septembra 2018,
vsak delovni dan med 09.00 in 17.00 pri Petri Kosi na številki 01 433 04 64 ali po elektronskem
naslovu zdslu@zveza-dslu.si ali petra.kosi@zdslu.si.
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