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Priloga 1: Utemeljitev sprememb 

 
IZHODIŠČE 
Naše izhodišče pri načrtovanju sprememb je likovni in vizualni umetnik. 

Kaj likovni in vizualni ustvarjalci potrebujejo za svoje delo?  

 Potrebuje strokovno znanje, ki ga pridobijo s študijem na akademiji ali primerljivih šolah in s 
permanentnim izobraževanjem ves čas svojega ustvarjanja, 

 Potrebuje čas in koncentracijo, ki traja dovolj dolgo za nastanek trajnega dela; obstajati mora čas za 
napake, poskuse in zmote; nujen je  strokovni in administrativni servis . 

 Potrebujejo prostor, opremo in materiale, kar je za likovnike (slikarje, kiparje, grafike, video umetnike, 
konceptualne umetnike…) velika finančna obremenitev, neprimerljivo višja v kot pri ostalih 
umetnostnih področjih. 

 Razstave in ustrezno galerijsko politiko (prepoznavno mrežo referenčnih galerij - nacionalnih, 
regionalnih, privatnih in alternativnih galerij). 

 Strokovno kritiko in refleksijo ter medijske objave. 

 Okolje in sistemske rešitve, ki so sposobne pravno, finančno in socialno podpirati raziskovanje in 
delo na področju umetnosti:  

- Pravne, davčne in socialne regulative, ki so v domeni države; 
- Poslovno okolje (meceni, zbiratelji …,) in trg umetnin vplivata na ekonomski položaj in s tem na 

kvaliteto dela ustvarjalcev (sem sodijo tudi delovne štipendije in nagrade, urejeno področje 
avtorske in sorodnih pravic); 

- Pozitivno družbeno okolje, izobraževanje po celotni vertikali, ki v veliki meri vpliva na odnos 
najširše javnosti do umetnosti;  

Vse našteto je pogoj za maksimalen razvoj likovno vizualne ustvarjalnosti in za doseg višje kariere 
posameznika. 

POSLANSTVO 

ZDSLU je zveza 9. regionalnih društev s sedmimi (7) galerijami po vsej Sloveniji, z osmimi (8) strokovnimi 
sekcijami in s preko 800 profesionalnih likovnih in vizualnih ustvarjalcev, ki delujejo v vseh zvrsteh sodobne 
likovne in vizualne umetnosti iz celotnega slovenskega kulturnega prostora. Tovrstno društveno aktivnost 
nadaljujemo od leta 1899 dalje. Naše poslanstvo je spodbujanje razvoja likovno-vizualne kulture, skrb za 
socialni in ekonomski položaj članov, spodbujanje sodobnega umetniškega ustvarjanja in varovanja 
svobode umetniškega delovanja ter spoštovanje najvišjih etičnih meril na vseh področjih likovne in vizualne 
umetnosti. Naše osnovno poslanstvo je torej ustvariti pogoje za nastanek kvalitetne likovne in vizualne 
umetnosti – delo uspešnih likovnih in vizualnih ustvarjalk in ustvarjalcev, skratka za razvoj stroke in kariere 
posameznega ustvarjalca.  

VIZIJA  
Prepoznavna, mednarodno odprta in odlična ZDSLU, ki soustvarja pogoje za nastanek kvalitetne likovne in 
vizualne umetnosti – delo uspešnih likovnih in vizualnih ustvarjalk in ustvarjalcev ter tako ustvarjalno 
prispeva h kakovosti življenja in razvoju družbe. 
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Kraj razstav:  
prizorišča in razstavni prostori v mestnem jedru Novega mesta: Jakčev dom Dolenjskega 
muzeja Novo mesto, Galerija Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine, Galerija Simulaker, 
Knjižnica Mirana Jarca.

Datum razstav:
16. 8.–26. 9. 2021

Odprtje razstav: 
16. 8. 2021 

Rok za prijavo:  
25. april–25. maj 2021

1. Vsebinski oris projekta 
Društvo likovnih umetnikov Dolenjske po treh realiziranih mednarodnih projektih nadaljuje 
z organizacijo in izvedbo niza tematskih razstav sodobne likovne umetnosti. Tema 2. Medn-
arodnega bienala likovne vizije Etike(te) bo SMEH. Smeh je ena izmed temeljnih izraznih 
človeških reakcij, psiholoških stanj; z njim se odzivamo na situacije ali okoliščine, v katerih 
se znajdemo. Smeh nam vzbujajo predvsem situacije, ki jih razumemo kot komične in odpi-
rajo prostor humorja ter veselja – o tem so pisali številni filozofi, od Platona in Aristotela do 
Bergsona in naprej –, zato smeh in humor praviloma nista veljala za posvečeni temi. Vendar 
obstajajo še druge dimenzije, med katerimi je pomembna tista, ki smeh evolucijsko povezuje 
s strahom oz. podrejanjem, še pomembnejša pa je tista, ki našo živalskost presega: smeh 
kot transformativna ali subverzivna izkušnja. Kot v svojem romanu Ime rože piše Umberto 
Eco, je bil za oblastnike, še posebej tiste s totalitarnimi težnjami, smeh ultimativna subver-
zija, zato so ga vedno poskušali regulirati in ga omogočati zgolj v okviru natančno določenih 
praznikov norosti in neresnosti. Da je bil smeh tudi v slovenskem prostoru protiutež političnim 
razmeram po drugi svetovni vojni, pričajo visoke naklade satiričnega časopisa Pavliha, ki ni 
zabaval le s šalami na račun politične elite, ampak je aktualne politične razmere komentiral 
tudi s karikaturami. Zaradi svoje drznosti so imeli avtorji satiričnih besedil in karikatur nered-
ko težave z oblastmi. Tudi danes je smeh velikokrat nevaren, v totalitarnih sistemih lahko celo 
kazniv, zato je toliko pomembneje poudarjati njegov osvobajajoči učinek, ki lahko sprošča 
kreativnost, kar je v današnjem času še posebej relevantno. Splošna družbena zakrčenost, 
zavrtost in strah, ki nas prežemajo, prav zahtevajo, da se vsaj občasno glasno zasmejemo in 
sprostimo kreativne potenciale na vseh področjih našega življenja. Umetnost je ena izmed 
ključnih dejavnosti, ki so sposobne nagovarjati te potrebe.

Naše bienalne razstave se sicer osredotočajo predvsem na likovno umetnost, torej večjo 
pozornost posvečamo umetniškim praksam, ki izhajajo iz tradicionalnih medijev, vendar le-
tos k projektu vabimo tudi avtorje in avtorice, ki sodijo v polje intermedijskih oz. vizualnih 
umetniških praks iz razširjenega polja vizualne umetnosti. S tem nameravamo razširiti nabor 
različnih izraznih praks, ki bodo temo osvetlile iz več perspektiv skozi različne avtopoetike 
ustvarjalcev in ustvarjalk.
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2. Pogoji sodelovanja 
Na 2.  Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te) – Smeh 2021 se lahko prek javnega raz-
pisa in z neposrednim pošiljanjem prijavnic prijavijo člani Zveze društev slovenskih likovnih 
umetnikov in avtorji vseh zvrsti likovno-vizualne umetnosti, ki so s svojim dosedanjim delom 
dokazali visoko raven ustvarjanja.

Avtorji se morajo prijaviti z izpolnjeno prijavnico v datoteki Word v  slovenskem ali angleškem 
jeziku. Če prijavljajo performans ali konceptualni projekt, lahko dodajo tudi videoposnetek.

Prijavo je treba poslati na e-naslov po elektronski pošti dludolenjske@gmail.com.

Zaradi omejitev razstavnih prostorov, ki jih imamo na voljo, prosimo, da slike ne presegajo 
velikosti 2 m, skulpture pa ne velikosti 1,5 m. 

Vsa dela, ki bodo ustrezala pogojem sodelovanja, bo pregledala strokovna žirija. Žirijo določi 
Društvo likovnih umetnikov Dolenjske v sodelovanju s člani skupine za organizacijo bien-
ala. Žirija bo izbrala razstavljavce po merilu umetniške kakovosti del in ustreznosti vsebine 
bienala. Žirija si pridružuje pravico, da določi število razstavljenih del glede na prostorske 
omejitve. Avtorji bodo o izbiri del za razstavo in rokih dostave del obveščeni po končanem 
delu žirije.

3. Pravilnik razpisa 
Razpis za 2. Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te) – Smeh 2021 je odprt za slovenske 
avtorje in avtorje iz evropskih držav. 

Pravilno izpolnjeno PRIJAVNICO za 2. Mednarodni bienale likovne vizije Etike(te) – Smeh 
2021 pošljite na DLUD najkasneje do  25. maja 2021. Kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Po potrebi dodajte tudi vse ostale pomembne relevantne informacije o vašem delu. Podatke 
vpisujte v prijavnico. 

Strokovna žirija bo nagrade 2. Mednarodnega bienala likovne vizije Etike(te) – Smeh 2021  
slovesno podelila na odprtju razstav.

Nagrajene avtorje bomo posebej predstavili na spletni strani, Facebooku ter na Instagramu 
DLUD in ZDSLU, ki bo partner bienala.

Skupina za organizacijo 2. Mednarodnega bienala likovne vizije, Etikete) – Smeh 2021 deluje v 
sestavi: Sandra Boršić, Jasna Kocuvan, Nataša Mirtič, Goran Milovanović, Simon Kajtna, Rob-
ert Lozar, Maid Hadžihasanović, Hamo Čavrk. Tajnica bienala je Natalija Zanoški.
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4. Dostava in vračanje del 
Izbrana dela, zavarovana in primerno zapakirana, avtorji sami in na lastne stroške dostavijo 
neposredno na naslov: Knjižnica Mirana Jarca, 8000 Novo mesto, Rozmanova ulica 28.

Dela morajo biti označena z imenom in priimkom avtorjev. Na hrbtni strani morajo imeti 
zaščiteno (v plastični mapi) in dobro vidno izpolnjeno prijavnico za razstavo. Prav tako mora 
biti vsako posamezno delo (če jih je več) označeno tako na eksponatu kot tudi na embalaži. 
Za vračanje eksponatov bodo poskrbeli organizatorji. Pri podiranju razstave in ob prevze-
mu del bo prisotna posebna komisija, ki bo pregledala in ugotovila morebitne poškodbe na 
eksponatih.

5. Zavarovanje 
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja. Za poškodbe med transportom or-
ganizator ne odgovarja.

6. Contact for content information 
Vse dodatne informacije poiščite na spletni strani: www.zdslu.si, DLUD ter MO Novo mesto. 
Morebitna vprašanja lahko pošljete na e-naslov: dludolenjske@gmail.com ali pokličite na 
telefonsko številko +386 41 358 332 (tajnica bienala Natalija Zanoški).
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Nagrade 
MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – SMEH 2021:

1.  nagrada: GRAND PRIX MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – 
STRAH 2021 (1000 EUR in samostojna razstava v letu 2022)

2. nagrada: 1000 EUR za najboljše delo mladega avtorja do 30 let.

Nagradi bomo slovesno podelili na odprtju MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE 
VIZIJE, ETIKE(TE)  – SMEH 2021; razstave in avtorje bomo posebej predstavili na spletni 
strani, Facebooku ter na Instagramu DLUD in ZDSLU, ki bo partner festivala.

http://www.zdslu.si
mailto:dludolenjske%40gmail.com?subject=
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Novo mesto, April 20, 2019
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