RAZPIS ZA PREDLOGE
ZA RAZSTAVO RECIKLAŽA - LUČI
Festivala svetlobe Svetlobna gverila (Slovenija) in Beograd svetlosti (Srbija) objavljata razpis za
predloge za razstavo z delovnim naslovom Reciklaža – luči.
Vabimo vas, da kreativno prispevate k razstavi Reciklaža - luči.
S to temo želimo skozi fenomen svetlobe izpostaviti pomen svetlobe in energije, opozoriti na pomen
varovanja okolja in varčevanja z energijo ter spodbuditi odgovorno udejstovanje na področju
razvijanja kreativnega recikliranja in trajnostnega oblikovanja.
Otvoritev razstave Reciklaža – luči in dodelitev nagrad najboljšim rešitvam, bo 23. junija 2009 v Galeriji
Vžigalica v Ljubljani v okviru prireditve Svetlobna gverila. Razstava bo v Ljubljani na ogled med 23.
junijem in 18. julijem 2009. Iz Ljubljane se bo septembra preselila na beograjski festival Beograd
svetlosti. Razstava bo od 6. do 20. septembra na ogled v novem kulturnem centru Grad.
Razstava Reciklaža - luči je sestavljena iz dveh delov.
PRVI DEL RAZSTAVE predstavljajo dela povabljenih avtorjev in avtoric. Izbrali smo avtorje, ki so se s to
problematiko že doslej na različne načine ukvarjali: dr. prim. Mihailo A. Osipov (Srbija), Goran Denić (Srbija),
Dragana Nikoletić (Srbija), Aleksandra Stratimirović (Srbija/Švedska), Pernilla Jansson (Švedska), Natan
(Slovenija), Andrej Štular (Slovenija), Branko Ždralo (Slovenija), Tanja Radež (Slovenija), Maja Modrijan :
smmart (Slovenija) ... V ta sklop sodijo tudi dela z delavnice Poosebljena svetilka, ki bo pod vodstvom
slovenske oblikovalke in vizualne umetnice Saše Kerkoš potekala aprila v Ljubljani.
DRUGI DEL razstave je natečajne narave. Natečaj je odprt za vse zainteresirane. Dela, ki jih bo izbrala žirija,
bodo predstavljena na razstavi Reciklaža – luči.
Na podlagi prispelih del bo žirija dvem najboljšim rešitvam podelila tudi odkupni denarni nagradi (prvo v
višini 500 eur, drugo v višini 400 eur). Obema (nagrajenima) avtorjema ali avtoricama bo festival zagotovil
tudi stroške prevoza v Ljubljano v maksimalnem znesku 400 eur in 2 nočitvi v Ljubljani (23. in 24. junija).
Avtorici/avtorja bosta imeli/a tudi možnost kratke predstavitve svojega dela v okviru predavanj 24. junija.
Razstava Reciklaža - luči je prodajnega značaja. Od avtorjev se pričakuje, da bodo sami določili prodajno
vrednost svojih del.
Žirijo sestavljajo: Katerina Mirović, Slovenija (kuratorica razstave, producentka in sousta-noviteljica
festivala Svetlobna gverila, programski vodja Strip Corea); dr. Tomaž Novljan, Slovenija (arhitekt, predavatelj
na Fakutleti za arhitekturo), Aleksandra Stratimirović, Srbija / Švedska (kuratorica razstave, vizualna
umetnica, soustanoviteljica festivalov Svetlobna gverila in Beograd svetlosti), Andrej Štular, Slovenija
(vizualni umetnik), Marjeta Zupančič, Slovenija (oblikovalka svetlobe).

POGOJI SODELOVANJA:
- Na razpis lahko prijavite vse kreativne, inovativne in duhovite rešitve na temo Reciklaža - luči.
Načini izvedbe, tehnike, dimenzije, funkcija itd. so prepuščeni odločitvi avtorjev.
Pričakujemo predloge, ki na inspirativen način prikazujejo povezavo med recikliranjem in svetlobo.
Sprejemamo samo predloge oz. projekte, ki so že realizirani, v obliki delujočih (svetlobnih) objektov.
Projektov na ravni skic ali idejnih konceptov ne sprejemamo.
- ROK za oddajo predlogov (v digitalni obliki) je 22. marec 2009.
- Predloge sprejemamo na naslovu:
core@mail.ljudmila.org, (zadeva) svetlobna gverila – reciklaža
Za prijavo na razpis nam pošljite natančno digitalno dokumentacijo svojega projekta. Ta mora
vsebovati sledeče:
1. ime in priimek avtorja, avtorske skupine
2. kratko biografija avtorja ali avtorkse skupine
3. 3 – 5 fotografij predlaganega dela (300 dpi, 12 x 18 cm)
4. ime dela in konceptualno utemeljitev
5. tehnične informacije (material, dimenzije, teža ipd.)
6. izklicno ceno za avkcijo v eur
7. naslov, kamor želite, da vam delo vrnemo
8. avtrojev e-mail in skype naslov
9. tel. številko avtorja
Avtorji na razpis lahko prijavijo le že realizirana (obstoječa) dela, ki jih lahko avtorji ob morebitni
izbiri nemudoma pošljejo na festival.
- Žirija bo zasedala med 23. – 31. marcem 2009.
- Vse avtorje bomo o rezultatih natečaja obvestili med 1. in 3. aprilom 2009.
Odločitev žirije je dokončna in nanjo ni možna pritožba. Obrazložitve žirije o izbranih oziroma neizbranih delih
ne bodo objavljene. Žirija si pridržuje pravico, da v primeru, da kvaliteta nobenega izmed del ni zadovoljiva,
nagrad ne podeli.
- Vsak posamezen avtor je sam odgovoren za pošiljanje v Ljubljano in zavarovanje transporta
izbranega dela, prav tako mora tudi sam pokriti stroške teh storitev.

- Avtorji, ki bodo svoje predloge poslali na natečaj se s tem zavezujejo, da so seznanjeni z vsemi razpisnimi
pogoji in da se z njimi strinjajo.
- Izbrana dela morajo prispeti v Ljubljano najkasneje do 30. aprila 2009.
- Izbrana dela morajo avtorji poslati na naslov:
Forum Ljubljana, Katerina Mirović, Metelkova 6, SI – 1000 Ljubljana,
tel. +386 1 23196762, e-mail: core@mail.ljudmila.org.
- Festival bo fotografiral prispela dela. S sodelovanjem na natečaju avtorji dovoljujejo, da se fotografije
del, ki se bodo uvrstila na razstavo, uporabi v promocijske namene festivalov Svetlobna gverila in Beograd
svetlosti (tiskovine, www, press itd).
- Odprtje razstave v Galeriji Vžigalica v Ljubljani bo v torek, 23. junija 2009 ob 21. uri.
- Na odprtju razstave (23. junija 2009 ob 21. uri) bosta podeljeni tudi glavni nagradi.
- Organizator festivala odgovarja za fizično varovanje del med razstavo, ustrezno promocijo in vrnitev
neprodanih del.
- Neprodana dela bo organizator po zaključku razstave v Beogradu na lastne stroške vrnil avtorjem. Avtorji
neprodanih del lahko ta (po zaključku razstav) tudi donirajo neprofitnim organizacijam v Sloveniji in Srbiji
(šole, vrtvi, azil za begunce, varne hiše ..). Avtorje, ki se bodo odločili za donacijo, bomo o teh možnostih
obvestili naknadno.
Z veseljem pričakujemo vaše predloge.
Katerina Mirović (kontakt: core@mail.ljudmila.org, +386 1 2319662)
Svetlobna gverila www.svetlobnagverila.net
Aleksandra Stratimirović (kontakt: studio@strati.se, +46 737035759)
Beograd svetlosti www.belgradeoflight.net

