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ZADEVA: ZIMSKI FESTIVAL ZDSLU 2019 in
Prijavnica za Zimski salon ZDSLU 2019: Mali formati
Spoštovane članice in člani ZDSLU,
v okviru razstav in dogodkov v Galeriji ZDSLU smo tudi v letošnji program
2019 vključili “ZIMSKI FESTIVAL ZDSLU”, s katerim smo začeli pred štirimi
leti in je postal naš tradicionalni decemberski projekt. Zastavili smo ga tako,
da bo pri njem lahko sodelovalo večje število naših članov in to na področju
slikarstva, grafike, kiparstva, fotografije in kreativnih industrij, ob enem pa
želimo v prednovoletnem času vzpodbuditi številne obiskovalce k nakupu
visoko kakovostnih daril, umentnin malega formata, primernih za
slehernega. Festivalu vseskozi dodajamo novosti v želji po čim večji
odmevnosti in prepoznavnosti naših avtorjev, njihovega dela in ZDSLU.
Ob “Prodajni razstavi malih formatov” bo v festival vključena še vrsta
kulturno-vzgojnih likovnih delavnic s področja likovno vizualne umetnosti,
v povezavi s preostalimi umetniškimi zvrstmi, okroglih miz in debatnih
večerov. Tudi letos bo odprtje “ZIMSKEGA SALONA 2019 - Prodajne
razstave malega formata” namenjeno druženju in prednovoletnemu
srečanju članov in prijateljev ZDSLU, na katerem bomo nazdravili
prihajajočemu letu 2020 v upanju na vse dobro. Vabimo vas k sodelovanju z
vašimi majhnimi likovnimi eksponati, enološkimi in kulinaričnimi dobrotami
ter z dobro voljo.
Letos bo slovesno odprtje prodajne razstave ZIMSKEGA SALONA ZDSLU
2019 – Prodajne razstave malih formatov, v četrtek, 5. 12. 2019 ob 18. uri.
Razstava bo na ogled do 6. 1. 2020.
Navodila za sodelovanje na Prodajni razstavi ZIMSKI SALON ZDSLU
2019
Vsak avtor mora skrbno izpolniti priloženo prijavnico in lahko sodeluje z
največ dvoje likovnimi deli. Eksponati morajo biti manjšega formata (slike z
najdaljšo stranico 40 cm, kipi največ do 40 cm višine). Razstave se lahko
udeležijo vsi člani ZDSLU vseh likovnih zvrsti. Prosimo, da prodajno vrednost
eksponatov prilagodite in naj ne presega vrednosti 300,00 € bruto, saj želimo
čim več prodati.
Obvezen pogoj za sodelovanje na razstavi je poravnana obveznost do
regionalnega društva / letna članarina. V kolikor nimate poravnanih
obveznosti do regionalnega društva bomo vašo prijavo smatrali kot
nepopolno.

Izpolnjene prijavnice nam pošljite najkasneje do petka, 22. novembra 2019
do 12. ure (zaradi izdelave kataloga in promocijskih aktivnosti) na naslov:

ZDSLU, Komenskega 8, 1000 Ljubljana
s pripisom: “Za Zimski salon ZDSLU 2019«
Prijavnice lahko pošljete tudi po e-pošti:
zdslu@zveza-dslu.si ali anja.senicar@zdslu.si
Likovna dela bo potrebno dostaviti v Galerijo ZDSLU do petka, 29.
novembra 2019, ob delavniki med 10.00 in 16.00.

Spremljajoči program:
Če boste želeli prodajati svoja dela pripišite: “Prodajna razstava ZIMSKI
SALON ZDSLU 2019”.
Če boste želeli aktivno sodelovati pri kulturno – vzgojnem programu, na
slikarskih, kiparskih, ilustratorskih, grafičnih, fotografskih ali video delavnicah
pripišite: “Za delavnice” (slikarstvo, kiparstvo, ilustracija, grafika, video,
fotografija).
Če boste želili aktivno sodelovati pri okroglih mizah in pogovorih, pripišite:
“Okrogla miza, Debatni večeri”, pripišite tudi temo, ki vam je blizu in o kateri
bi želeli javno spregovoriti obiskovalcem in svojim kolegom.
Če igrate kak instrument ali ste kako drugače vpeti v kulturno ustvarjanje,
dobrodošli s svojim prispevkom in pripišite: “Glasbeni nastop ali kulturni
nastop”
Če imate na zalogi še več dodatnih idej, kako bi Zimski festival in
odprtje Prodajne razstave še dodatno popestrili in izboljšali, nam to
prosimo čim hitreje sporočite.
Slehernega vašega prispevka bomo veseli in ga bomo vključili v
program.
Lep pozdrav,
Ekipa ZDSLU

