
Javni poziv za izbor razstav v razstavnih prostorih MU MOL v letu 2010  
(Galerija Kresija, Zgodovinski in Stekleni atrij Mestne hiše v Ljubljani) 

Vabimo umetnike, ustvarjalce, da se prijavijo na javni poziv za izbor razstav v razstavnih 
prostorih MU MOL (Galerija Kresija, Zgodovinski in Stekleni atrij Mestne hiše Ljubljana) v 
letu 2010. V poštev pridejo umetniška dela  v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, fotografije, 
instalacije, videa, multimedijske interaktivne umetnosti, performansa, akcij v javnem 
prostoru.  

Prijavijo se lahko: 

• društva 
• zavodi 
• ustanove 
• posamezniki 
• samozaposleni v kulturi 
• gospodarske družbe 

Prijava naj vsebuje: 

• Kratko prošnjo za razstavo v Word obliki z okvirnim datumom razstave 
• Kratek opis projekta (1/2 do 1 stran A4 formata v Word obliki) 
• Vizualni material v elektronski obliki (pdf, jpg, tif, avi, doc) ali prenesen na CD, ki 

ga pošljete po pošti. Poslanih materialov ne vračamo, zato ne pošiljajte 
originalov!   

• Življenjepis avtorja s podatki o dosedanjem delu in dosežkih na področju 
ustvarjanja ter kontakti (Word oblika) 

Vse prispele prijave bo pregledala in ocenila Strokovna komisija za izbor razstav v razstavnih 
prostorih MU MOL v sestavi:  

• prof. Janez Koželj, u.d.i.a., podžupan MOL,  
• dr. Uroš Grilc, načelnik Oddelka za kulturo MU MOL, 
• Blaž Peršin, v.d. direktorja MGML,  
• Karel Pollak, vodja odseka za načrtovanje javnih površin in prenovo, oddelek MU MOL za 

urejanje prostora, 
• Zora Stančič, akademska slikarka, samostojna kulturna ustvarjalka, 
• Bistra Varl, koordinatorka razstav v razstavnih prostorih MU MOL, KŽ  

 
Izdelkov, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, žirija ne bo obravnavala. Vse odločitve 
žirije so dokončne in nepreklicne. 
 
Rok prijave je: 4.9.2009 
 
Nudimo:  

• galerijske prostore 
• poštno pošiljanje vabil 
• obveščanje medijev 
• manjšo pogostitev ob otvoritvi 
• varovanje razstave (galerija Kresija) 

 
Ne nudimo:  

• oblikovanja in tiskanja vabil 
• zavarovanja umetniških eksponatov 
• tehnične ekipe za postavljanje razstave  

 
 
Kontakti: galerija@ljubljana.si, bistra.varl@ljubljana.si in tel.: 01/ 306 1171 in 306 1036. Domača stran: 
http://www.ljubljana.si/si/mescani/razstavni_prostori/default.html 
  


