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Prijavnica za VIRTUALNI Zimski salon ZDSLU 2020: Mali formati
Spoštovane članice in člani ZDSLU,
v okviru letošnjih razstav in dogodkov v Galeriji ZDSLU bodo spremembe, ki so
povezane s pandemijo Covid-19, prizadele še “ZIMSKI FESTIVAL ZDSLU 2020”. Naš
tradicionalni decemberski program bo tako sestavljen le iz VIRTUALNEGA ZIMSKEGA
SALONA ZDSLU 2020. Razstava bo prestavljena na spletni portal ZDSLU. Na
VIRTUALNEM ZIMSKEM SALONU ZDSLU 2020, bomo tako omogočili vsem članom, ki
se bodo prijavili, sodelovanje in to na področju slikarstva, grafike, kiparstva,
fotografije. V prednovoletnem času želimo vzpodbuditi številne obiskovalce naših
spletnih projektov in naše galerije k nakupu visoko kakovostnih daril, umetnin
malega formata, primernih za slehernega. V okviru Festivala in projektov ZDSLU
vseskozi želimo, da svojim članom
dvignemo odmevnost in povečamo
prepoznavnost, tako samih avtorjev, kot njihovega dela in dela ZDSLU.
Letos bo slovesno odprtje prodajne razstave VIRTUALNEGA ZIMSKEGA SALONA
ZDSLU 2020 – Prodajne razstave malih formatov, v četrtek, 3. 12. 2020 ob 13. uri.
Razstava bo na ogled do 30. 1. 2021.
Navodila za sodelovanje na Prodajni razstavi VIRTUALNEGA ZIMSKEGA SALONA
ZDSLU 2020:
Vsak avtor mora skrbno izpolniti priloženo prijavnico in lahko sodeluje z največ s
tremi umetninami. Eksponati morajo biti manjšega formata (slike z najdaljšo
stranico 40 cm, kipi največ do 5 kg). Razstave se lahko udeležijo vsi člani ZDSLU vseh
že omenjenih likovnih zvrsti. Prosimo, da prodajno vrednost eksponatov prilagodite
in naj ne presega 150,00 € bruto (skupni strošek izplačevalca) , saj želimo čim več
vaših del prodati. Prodajna cena v katalogu bo povečana za manipulativne stroške
ZDSLU – 15%. K prijavi oddajte tudi kvalitetno reprodukcijo dela v JPG obliki (300

dpi).
Obvezen pogoj za sodelovanje na razstavi je poravnana letna članarina. V kolikor
nimate poravnanih obveznosti do regionalnega društva bomo vašo prijavo
smatrali kot nepopolno.
Izpolnjene prijavnice, reprodukcijo dela nam pošljite najkasneje do petka, 13.
novembra 2020 do 12. ure (zaradi izdelave spletnega kataloga, postavitve del v
virtualni Galeriji ZDSLU in promocijskih aktivnosti) na elektronski naslov:

zdslu@zveza-dslu.si in petra.kosi@zdslu.si.
Likovna dela boste imeli pripravljena pri sebi, o podrobnosti logistike prodaje in
dostave prodanih eksponatov se bomo dogovorili posebej s slehernim avtorjem.

