
 

 

 
 

 
 
 
 

PRIJAVNICA ZA RAZSTAVNI ZDSLU PROGRAM ZA LETO 2023 

Podatki o avtorju 

Ime in priimek avtorja / 

skupine avtorjev 

 

Kraj in leto rojstva  

Izobrazba/šola  

Naslov  

Telefon e-poštni naslov 

Kratek življenjepis *Tekst vstavite tukaj ali pa ga skupaj z ostalimi dokumenti 

dodajte kot priponko v e-pošti.  Navedite tudi profesorje, kjer 

ste diplomirali, magistrirali in področje na katerem delate in ste 

aktivni. Naštejte največ 3 najpomembnejše razstave in največ 3 

prejete nagrade. 

Kraj, datum in naslov vaše zadnje 

razstave v okviru ZDSLU 

 

Podatki o razstavi 

Področje predstavitve 

(označi ustrezno) 

□ slikarstvo                         □ video / multimedija / novi mediji 

□ kiparstvo                          □ keramika 

□ grafika                             □ fotografija 

□ risba                                □ performans 

□ ilustracija 

Ljubljana, 16. 09. 2022 



 

 

Obveznosti avtorja in drugo je navedeno v besedilu razpisa, ki je obvezna priloga Poziva k 

programu.  

          

Datum podpisa                  Podpis avtorja 

 

………………………………..……………………    ………………………………..……………………

      

Vrsta programske enote □ avtorska razstava iz tekoče produkcije  

□ pregledna, jubilejna ali spominska razstava 

□ problemsko, tematsko in študijsko zastavljene razstave, ki 

vključujejo več umetnikov 

□ produkcija in prezentacija mladih umetnikov 

□ koprodukcije z enim ali več koproducenti 

□ enkratni umetniški dogodki v povezavi z razstavnim 

programom 

Naslov razstave ali prijavljenega 

projekta 

 

 

Izbrano razstavišče •  Galerija ZDSLU, Komenskega 8, Ljubljana  

 

•  Generalni konzulat RS v Celovcu  

 

•  BV Galerija v Celovcu  

 

•  Video galerija »Klet«  

 

•  MREŽENJE: projekt prijavi regionalno društvo (ne posamezni 

član!) 

 

•  Galerija Inštituta Jožefa Stefana (IJS)  

Željeni termin razstave  

Predlagani kustos razstave  

Opis razstavnega projekta - do 

1000 znakov s presledki.  

 

 

*Tekst vstavite tukaj ali pa ga skupaj z ostalimi dokumenti 

dodajte kot priponko v e-pošti v Wordu. 

Reprodukcije del v digitalni obliki 

(jpg format, 300 dpi) ali 

fotografije, ki predstavljajo 

projekt (priloge prijavnice). 

 

 

*Reprodukcije del (fotografije) vstavite tukaj ali pa jih skupaj z 

ostalimi dokumenti dodajte kot priponko v e-pošti. Izjemnega 

pomena je, da so fotografije visoke kakovosti, ustrezne svetlosti 

in velikosti. 



 

 

 


