OKROŽNICA mesec maj, junij
Letošnjo pomlad je bilo morda skoraj preveč projektov in razstav v okviru delovanja Zveze, a naša
želja je bila, da se čim več avtorjev predstavi z novostmi svojega ustvarjanja. Trudili smo se, tudi na
vladnem področju, predvsem pa na Ministrstvu za kulturo razložiti pomen in težave Zveze. Končno
nam je uspelo, da je naša hiša na Komenskega 8, stavba v javnem interesu, kar s seboj prinaša nove
možnosti financiranja in ob enem tudi nove obveze z ozirom na zahteve, ki jih postavlja Mestna
občina Ljubljana. Delovanje v tujini je teklo zelo intenzivno, saj smo organizirali kar štiri razstave v
Avstriji. Na Majskem salonu 2015 – Zrak, je razstavljalo 125 avtorjev s preko 200 deli, razstava je bila
na ogled izven Ljubljane, v Lokarjevi galeriji v Ajdovščini, kar je bilo iz estetskega vidika pozitivno,
saj je galerija izredno lepa in primerna za manjše eksponate. Je pa zagotovo škoda, da si jo je ogledalo
precej manjše število obiskovalcev kot običajno. To, da smo k projektu povabili priznano mednarodno
kuratorko Denise Parizek, je bilo dobro, saj je izbor nagrajencev, ki ga je naredila izredno zanimiv,
ker pokriva vse generacije in vse smeri v umetnosti. Letošnji nagrajenci Majskega salona 2015 – Zrak
so:
Nika Autor (video umetnost), Boštjan Drinovec (instalacije), Anka Krašna (kiparstvo), Vanja
Mervič (video umetnost in digitalni tisk), Marija Prelog (ilustracija s kirigami) in Katja Smerdu
(kiparstvo).
18. junija smo razstavo nagrajencev slovesno odprli na Dunaju, 30. junija pa bomo ob 13. uri avtorje
predstavili še v Ljubljani v razstavnih prosotrih Vivo cateringa na Dunajski 125.
NOVOSTI in ZANIMIVOSTI
- SPREMENJEN DELOVNI ČAS GALERIJE ZDSLU
Od maja 2015 dalje dela v Galeriji ZDSLU Petra Kosi, ki poleg galerije skrbi tudi za organizacijo
projektov, administrativno delo in vodenje pisarne, urejanje okrožnic, spletih strani in Facebook
portala. Po premisleku in sledenju obiska galerije ter naše pisarne smo ugotovili, da se bo potrebno
prilagoditi potrebam članov in obiskovalcev in smo zato 8. junija 2015 nekoliko spremenili delovni
čas v Galeriji ZDSLU (Komenskega 8, Ljubljana). V prihodnje bo galerija odprta vsak delavnik
med 09.00 in 17.00, ob sobotah in nedeljah bo zaprta, kot je bila tudi prej. Odprtja in vodstva po
razstavah bodo še vedno po starem ob 18. ali 19. uri, o čemer vas bomo obveščali sproti. Upamo, da
boste z našim delom zadovoljni in se veselimo vašega obiska!
- Spoštovane članice in člani, zahvaljujemo se Vam za sodelovanje na Majskem salonu 2015– ZRAK.
Razstava se je z 11. junijem 2015 iztekla, zato Vas prosimo, da svoja dela prevzamete v Galeriji
ZDSLU na Komenskega 8 v Ljubljani do petka 26. junija 2015, kadarkoli med 09.00 in 17.00. Hkrati
pa vas vljudno pozivamo, da spremljate naš program 2015 v Galeriji ZDSLU in ostalih razstaviščih,
kjer se predstavljajo naši člani.
AKTUALNI DOGODKI ZDSLU
- 9. april 2015 – 22. junij 2015, Jana Mihelj in Janez Kovačič, Galerija Generalnega konzulata RS v
Celovcu,
- 28. maj – 18. junij 2015 Azad Karim »Izgubljena dediščina«, Galerija Veselov vrt, Komenskega 8
Vpogled v več kot tridesetletni ustvarjalni opus Azada Karima izpričuje zanimivo in logično razvojno
pot senzibilnega slikarja: prve visoke civilizacije med Evfratom in Tigrisom in sodobna politična
dogajanja v tem delu sveta ter avtorjevo videnje in doživljanje vsakdanjega življenja v Sloveniji so
temeljni opredelitveni impulzi umetnikove produkcije. Slikarsko kodo Azada Karima, po rodu Kurda,
zaznamujeta specifična barvna in znakovna poetika ter prepletanje izkušenj evropskih modernizmov z
vzhodnjaškim misticizmom. Ta izstopa po ikonografskem pomenu, znotraj katerega so posebej
privlačni, vznemirljivi in skrivnostni napisi kot nosilci avtorjevega intimnega sporočila, ponekod
diskretno nostalgičnega spomina.

- 1. junij – 23. junija 2015, Tina Dobrajc in Uroš Potočnik »Svetovi v nas / Die Welten in Uns«, BV
galerija v Celovcu,
Mlada slikarja, letošnja dobitnika priznanj Riharda Jakopiča, najvišjih nagrad na področju likovne
umetnosti v Sloveniji, razstavljata v BV galeriji v Celovcu. Med člani BV galerije in ZDSLU teče že
tri leta ustaljen program izmenjalnih razstav in projektov. Pomembno je, da se je ob skupnem delu in
projektih med člani dveh likovnih društev razvilo pristno prijateljstvo, ki je zabrisalo meje med sosedi.
Ne smemo spregledati, da se na meji med Slovenijo in Avstrijo oblikuje in raste kulturna krajina, ki je
lahko vzor in pot, ki bi jo naj ubirala Evropa.
- 11. junija – 11. julija 2015, Hommage Franu Veselu, Galerija ZDSLU, Komenskega 8,
Fotografije Frana Vesela so dragoceni utrinki dobe, ki je že za nami in čas je, da jih postavimo na
ogled in obiskovalcem predstavimo Ljubljano, kot je bila nekoč. Razstava Hommage Franu Veselu, ki
jo pripravljamo v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem, bo spremljala razstava fotografij,
ki jih je posnel Fran Vesel, razstavljenih v SEM-u, in strokovno publikacijo z naslovom Fran Vesel:
Kronist življenja z začetka 20. stoletja. Prvi del projekta »Fran Vesel« je bilo odprtja razstave 11.
junija v SEM-u. Razstava »Fran Vesel, Kronist življenja z začetka 20. Stoletja« predstavlja vpogled
v življenje in delo enega najpomembnejših amaterskih fotografov začetka 20. stoletja - Frana Vesela.
Vesel, ki se je s fotografijo ukvarjal celo življenje, je ustvaril motivno bogat in raznolik opus
fotografij, ki bodo na ogled v SEM-u do 28. junija 2015 (za tem reprodukcije), ki nam ponuja na
ogled del Veselove ohranjene fotografske zapuščine, katere rdeča nit je mesto Ljubljana in njeni
prebivalci v luči Veselovega dojemanja fotografije kot dokumenta minljivega časa.
Drugi del projekta pa je razstava z naslovom »Hommage Franu Veselu« v Galeriji ZDSLU prav tako
11. junija. V Galeriji ZDSLU so se člani ZDSLU, vsak na svoj način poklonili spominu na kulturnika
Frana Vesela in pridali svoj pogled na velikega mecena in fotografa. Pri projektu sodelujejo Hui Qui
Wang - akademska slikarka, Evgenija Jarc - akademska slikarka, Anže Jurkovšek - akademski
kipar, Barbara Jurkovšek - akademska slikarka, Alenka Vidrgar - akademska kiparka in
ilustratorka ter Mojca Zlokarnik - akademska slikarka.
- 15. junij – 9. julij 2015, Taja Ivančič »(Pris)podobe besed«, Galerija Instituta Jožefa Stefana.
Najnovejše slike Taje Ivančič so eksistencialni teater, na katerem je množica oseb z različnimi značaji
(Razodetje) in upodobljen svet … med strahom in sanjami razpet.Potem ko je agresivni modernizem,
še bolj pa postmodernizem, na vseh področjih umetnosti izrinil skoraj vsakršno čustvo, se je to v
zadnjih desetletjih tudi v likovni umetnosti začelo znova oglašati. (Tatjana Pregl Kobe, iz kataloga).
PRIHODNJI DOGODKI ZDSLU
- 18. 6. 2015 ob 19.00 Potovanje Majski salon 2015 – ZRAK v Slovenski kulturni center Korotan na
Dunaju
Več o razstavi si lahko prebere na: http://www.zdslu.si/novice/#novice-120
- 22. 6. 2015 Zaprtje razstave Jane Mihelj in Janeza Kavčiča v Galeriji GK v Celovecu ter slovesno
zaprtje razstave Tine Dobrajc in Uroša Potočnika v BV galeriji. Ob zaprtju bo s kitaro nastopila pevka
Olga Weissbacher s svojimi songi.
- 30. 6. 2015 ob 13.00 - Dodatna predstavitev nagrajencev z Majskega salona – ZRAK 2015 v
razstavnem prostor Vivo Cateringa na Dunajski 125 v Ljubljani
- 16. 7. 2015 ob 19.00 – Odprtje razstave Cvetke Hojnik in Irene Gajser v Galeriji ZDSLU.

RAZPISI
- Razpis za glavnega in odgovornega urednika Likovne besede
Na podlagi 13. člena Akta o ustanovitvi revije Likovne besede Časopisni svet LB ZDSLU, objavlja
javni razpis za glavnega in odgovornega urednika revije Likovne besede. Glavni in odgovorni urednik
vodi delo uredništva, izvaja določeno uredniško politiko in je odgovoren za njeno uresničevanje v
skladu s programsko zasnovo revije. Mandat glavnega in odgovornega urednika traja tri leta in je
lahko po preteku te dobe ponovno imenovan. Rok za prijavo do vključno 13. julija 2015.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko najdete na uradni spletni strani ZDSLU (Razstave in
obvestila/obvestila).
RAZNO
- Problematika zapiranja Hiše hospica Ljubljana je zaradi finančnih težav medijsko že predstavljena. Z
željo, da se dejavnost v tem vmesnem obdobju smo se s pripravo različnih dogodkov odločili pridobiti
nekaj sredstev za delovanje Hiše hospica. Hiša hospica razpolaga z nekaj likovnimi deli, ki so jih
darovali svojci preminulih, zato so se odločili, da bi s pomočjo dražbe pridobili dodatna sredstva. Za
uspešno izvedeno dražbo bi želeli več umetniških del, ki bi jih umetniki bili pripravljeni darovati.
Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na:
vodisek.lea@gmail.com ali andrejaslebar@gmail.com
Ponovno prosimo vse člane, da nam pošljejo morebitne spremembe svojih osebnih podatkov
(naslov, telefon, e-naslov), ker posodabljamo adremo. Tistim, ki ste spremembe že sporočili
spremembe in podatke se iskreno zahvaljujemo. Prav tako vas prosimo, da nam sproti pošiljate
in nas obveščate o vaših razstavah in novih projektih, da jih bomo lahko predstavili na
Facebook portalu in na naši spletni strani. Vse razstave, ki ste jih imeli v preteklem obdobju,
bomo izdali v posebni Okrožnici med poletjem.
Okrožnico pripravila: Petra Kosi
www.zdslu.si
https://www.facebook.com/pages/ZDSLU/

