Komenskega 8, SI-1000 Ljubljana
T: + 386 51 305 033;
T: + 386 1 433 04 64
E-mail: zdslu@zveza-dslu.si

Ljubljana, 18. 1. 2021

Razpis za razstavo ZDSLU
Majski salon 2021 (MS’21) – RISBA in KIP
»Najboljše od najboljšega«
Kraj razstave:
•

Likovni center LIBERTAS in 8. zunanjih lokacij v Kopru

•

Galeriji ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana - spremljevalna razstava keramike v
okviru MS’21

Trajanje razstave MS’21:

25. maj – 15. september 2021

1. Interno odprtje MS’21: torek, 25. maj 2021 ob 20. uri – v Kopru
2. Slovesno odprtje MS’21 v Kopru ob Državnem prazniku RS in v čast
predsedovanja Slovenije Evropski skupnosti: petek, 25. junij 2021
Majski salon predstavlja tradicionalno letno razstavo članov ZDSLU iz devetih regionalnih
društev, letos namenjeno RISBI in KIPU. Razstava bo postavljena v likovnem centru
LIBERTAS v Kopru, del kipov pa še v javnem prostoru na 8 lokacijah mesta Koper.
Spremljevalna razstava keramike v okviru MS’21 bo na ogled v Galeriji ZDSLU v
Ljubljani.
Letošnji Majski salon ZDSLU 2021, RISBA, KIP / bo vodil dr. h. c. Vojko Pogačar,
akademski slikar.
Na vse, ki nameravate sodelovati, apeliramo, da se predstavite s svojimi presežki ter
pošljete na razpis najboljše od najboljšega. Dela za razstavo MS’21 bodo, kot selektorji,
izbirali vrhunski slovenski likovni umetniki.

Prijavnica MS’21 - Risba in Kip
Osebni podatki o avtorju
Ime Priimek
Leto in kraj rojstva
Področje dela
Kratka biografija

Jedrnat opis koncepta, vsebine, likovne zvrsti, metodologije, uporabljenih
materialov in tehnik
Navedi glavne podatke o šolanju, dodiplomskem in podiplomskem
študiju (profesorjih), o najpomembnejših razstavah (do tri) in presežkih
ter projektih doma in na tujem. Kraj bivanja in ustvarjanja. Od 600
znakov brez presledkov

Podatki o delu
Ime Priimek
avtorja
Naslov lik. dela
Leto nastanka
Tehnika
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Dimenzije risbe
(v x š) cm
Dimenzije kipa
(v x š x g)
Teža
Skica in event. opis
kiparske postavitve
Obvezni podatki v
naslovu datoteke
pri fotografiji

Priimek-Ime-naslov dela-letnica-tehnika-mere

Tehnične
karakteristike
fotografije dela

daljša stranica fotografija naj bo min. 25 cm, 300 dpi., format JPG

Rezime in pojasnila:
Obvezni podatki v naslovu datoteke pri fotografiji morajo vsebovati:
Priimek-Ime-naslov dela-letnica-tehnika-mere (višina x širina x globina) in teža (pri kipih).
Tehnične karakteristike fotografije o predstavljenem likovnem delu:
daljša stranica fotografija naj bo min. 25 cm, 300 dpi., format JPG

Soglasje
Slikovno gradivo bo uporabljeno za medijske objave in natis v katalogu. Avtorji, ki ne bodo
upoštevali zgoraj predpisanih pogojev, bodo žal izločeni iz udeležbe na razstavi.
Vsi prejeti podatki in slikovno gradivo bodo uporabljeni za katalog Majskega salona in v
promocijske namene. ZDSLU ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov in objavo
morebitnih nepravilnosti, ki jih bo na PRIJAVNICI posredoval sam avtor. Prijavljena dela,
posredovana na fotografijah, bodo objavljena v katalogu, zato jih avtorji po potrditvi
selekcijske ekipe, ne smejo več nadomeščati z drugimi eksponati.
S to prijavo avtor soglaša z razpisnimi pogoji in zagotavlja, da je predstavljeno delo
njegovo avtorsko in da ga lahko uporabimo za namen promocije: v katalogu, na
vabilu, na spletni strani ZDSLU, na Instagramu ZDSLU, na Facebooku ZDSLU in
MOK in ga lahko posredujemo v uporabo medijem.

Pravilnik razpisa
Pogoj za sodelovanje je članstvo v ZDSLU oz. v regionalnih društvih in do prijavnega roka
poravnana članarina.
Razpis za MS’21, Risba in kip je interne narave. Na razpisu lahko sodelujejo članice in
člani devetih regionalnih društev ZDSLU. MS’21 predstavlja tip razstave, ki šteje za
pridobivanje statusa samozaposlenega v kulturi. (*Za morebitna vprašanja smo vam na
voljo!).
Na letošnji MS’21 bomo izven konkurence in na simbolni ravni, povabili po enega
predstavnika sosednjih dežel (Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške) ter s tem poudarili
mednarodni značaj prireditve v času predsedovanja Slovenije EU skupnosti.

3

Pošiljanje prijav na MS’21, Risba in kip
izpolnjene prijavnice, vključno s fotografijo dela morajo avtorji poslati na ZDSLU preko
elektronske pošte na ZDSLU ali po Wetransfer platformi. V primeru pošiljanja prijave po
klasični pošti, morate priložiti USB ključ ali CD z vsemi podatki o delu in fotografijo.

Naslovi za pošiljanje:
1. zdslu@zveza-dslu.si,
2. po klasični pošti na naslov: ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana, s pripisom: Majski
salon 2021, Risba in kip ali
3. dostaviti predpisano prijavno gradivo osebno.
V obeh zadnjih primerih mora biti fotografija dela priložena na USB ključu ali CD-ju.
PRIJAVNICO za Majski salon 2021, Risba in kip pošljete na ZDSLU najkasneje do 15.
marca 2021. Zamudnikov žal ne bomo upoštevali.
Po potrebi lahko dodate tudi vse ostale pomembne relevantne informacije o vašem delu.
Vse podatke v prijavnici vpisujte v Wordu.

Dostava in vračanje del
Izbrana kiparska dela za javni prostor bodo potekala po individualnih dogovorih avtorjev z
organizatorjem logistike.
Po izboru selektorjev, bomo risbe in manjše skulpture zbirali v likovnem centru Libertas. Po
izboru del bomo sporočili natančen datum dostave del v Libertas.
Opozorilo:
Vsa dela morajo biti označena z imenom in priimkom avtorjev ter morajo imeti na hrbtni
strani pritrjeno prijavnico, zaščiteno v plastični mapi. Prav tako mora biti delo (ali sestavni
deli) označeno, tako na eksponatu kot na zunanji embalaži. Avtorji bodo po koncu razstave
sami razstavili svoja dela, jih zapakirali in odpeljali, razen za tista, kjer je bil sklenjen
individualni dogovor za transport z organizatorje logistike. Pred zaaključkom razstave bo
posebna komisija pregledala in ugotovila morebitne poškodbe na eksponatih ter ob
prevzemu del napisala (po potrebi) ugotovitveni zapisnik.
ZDSLU deloma krije stroške prevoza eksponatov.

Zavarovanje
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja, ZDSLU in MOK. Za poškodbe
med transportom organizator ne odgovarja.
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Nagrada in priznanja
Podeljena bo nagrada Majski salon 2021, Risba in kip, ter dve priznanji in priznanje za
mladega avtorja, skupno štiri nagrade. Nagrajence bo izbrala žirija, sestavljena iz
predstavnikov umetniških svetov vseh devetih regionalnih društev.
Nagrado in priznanja bomo slovesno podelili na odprtju razstave in avtorje posebej
predstavili v medijih, na spletni strani, FB in Instagramu ZDSLU in MOK.

Kontaktne osebe za vsebinske informacije
-

Olga Butinar Čeh, kustosinja in odnosi z javnostmi ZDSLU
olga.butinar@zdslu.si,

-

Petra Kosi, vodja projektov ZDSLU
petra.kosi@zdslu.si

-

Dejan Mehmedovič, vodja regionalnega društva in galerije Insula
galerija.insula@siol.net

Za vse dodatne informacije si prosimo oglejte spletno stran: www.zdslu.si
ali nas pokličite na T: +386 1 433 04 64 ali 00386 51 305 033 (Petra Kosi).
Trajanje razpisa: 18. januar 2019 – 15. marec 2021
Skrajni rok prispele prijavnice na ZDSLU je 15. marec 2021
Nepopolnih ali zakasnelih prijav ne bomo upoštevali.

Ekipa MS-2021-R&K, ZDSLU
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