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Ljubljana, 25. 1. 2022

Razpis za letno razstavo ZDSLU
Majski salon 2022 (MS!22) – MODRA ČRTA: Od renesanse do novih medijev
Kraj razstave bo mesto Maribor:
•

Galerija KIBLA PORTAL (Valvasorjeva ulica 40)

•

štiri zunanje lokacije po mestu.

Trajanje razstave MS!22: 13. maj – 15. september 2022
Slovesno odprtje ZDSLU razstave MS!22 – MODRA ČRTA v mestu Maribor v petek,
13. maja 2022.
Majski salon predstavlja, že od leta 1909 dalje, tradicionalno letno razstavo članov
ZDSLU, na kateri sodelujejo avtorji iz devetih regionalnih društev. V letošnjo razstavo
bodo vključena dela vseh likovno vizualnih zvrsti, razstavljena pa bodo v dveh
mariborskih galerijah in na štirih javnih zunanjih lokacijah po mestu.
Letošnji ZDSLU Majski salon 2022 - MODRA ČRTA bo vodila Aleksandra Kostič,
kustosinja, likovna kritičarka in diplomirana umetnostna zgodovinarka. Preostali
kustosi razstave bodo še: diplomirana umetnostna zgodovinarka mag. Mojca Štuhec,
kustos, producent in intermedijski umetnik Peter Tomaž Dobrila. Glavna koordinatorka
razstave bo mag. umetnosti Vesna Blagotinšek. V organizacijsko ekipo bo vključen tudi
akademski kipar mag. Marijan Mirt.
Na vse, ki boste sodelovali pri ZDSLU projektu MS'22, se obračamo z željo, da se
predstavite s svojimi presežki in pošljete na razpis svoja najboljša dela iz zadnjega
triletnega obdobja."

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

Soglasje
Slikovno gradivo bomo uporabili 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 fotogra jah, 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!22 – MODRA ČRTA: Od renesanse do novih medijev je interne narave. Na
razpisu lahko sodelujejo članice in člani devetih regionalnih društev ZDSLU. MS!22
predstavlja tip razstave, ki šteje za pridobivanje statusa samozaposlenega v kulturi.
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(*za morebitna vprašanja smo vam na voljo).
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Pošiljanje prijav za MS!22 – MODRA ČRTA: Od renesanse do novih medijev
Izpolnjene prijavnice, vključno s fotogra jo dela morajo avtorji poslati preko
elektronske oziroma klasične pošte na ZDSLU ali po WeTransfer-ju. V primeru
pošiljanja prijave po klasični pošti, morate priložiti USB ključ ali CD z vsemi podatki o
delu in fotogra jo.

Naslovi za pošiljanje prijav in morebitna vprašanja:
1. Elektronska pošta: majskisalon-zdslu@guest.arnes.si
2. Klasična pošta s prilogami (USB ključ ali CD):
ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana, s pripisom: Majski salon 2022, MODRA
ČRTA: Od renesanse do novih medijev
*Kuverte z razpisno dokumentacijo, označene v skladu z zgornjimi navodili, lahko
na ZDSLU dostavite tudi osebno, v delovnem času Galerije ZDSLU.
PRIJAVNICO za MS!22 – MODRA ČRTA: Od renesanse do novih medijev
Pošljite najkasneje do 7. marca 2022. Zamudnikov žal ne bomo mogli upoštevati.
Po potrebi lahko dodate tudi vse ostale pomembne relevantne informacije o vašem
delu.
Vse podatke v prijavnici vpisujte v Word dokument.

Dostava in vračanje del
Datum, kraj in način dostave vseh izbranih del bomo sporočili naknadno, po izboru
kustosev.
Dostava in vračila izbranih kiparskih del za zunanje lokacije bodo potekala v skladu z
individualnimi dogovori med avtorji in organizatorjem razstave.
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 (ter njegovi sestavni deli) označeno na eksponatu in 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.
Pred zaključkom razstave bo posebna komisija pregledala in ugotovila morebitne
poškodbe na eksponatih ter ob prevzemu del napisala (po potrebi) ugotovitveni
zapisnik.
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ZDSLU deloma krije stroške prevoza eksponatov.
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Zavarovanje
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja, ZDSLU in MOM. Za poškodbe
med transportom organizator ne odgovarja.

Nagrada in priznanja
Podeljena bo nagrada Majski salon 2022; MODRA ČRTA: Od renesanse do novih
medijev, 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.

Kontakti za vsebinske informacije
Za vse dodatne informacije si prosimo oglejte spletno stran: www.zdslu.si
ali nas pokličite na T: +386 1 433 04 64, 064 257 433

Trajanje razpisa: 25. januar 2022 – 7. marec 2022
Skrajni rok prispele prijavnice na ZDSLU je 7. marec 2022
Nepopolnih ali zakasnelih prijav ne bomo upoštevali.
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