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Kraj razstave: 
• galerije Dolenjske, 
• prizorišča in razstavni prostori v mestnem jedru Novega mesta – Jakčevem domu Do-

lenjskega muzeja Novo mesto,
•  KCJT Galerija Kocka, 
• Galerija Simulaker, 
• Knjižnica Mirana Jarca, 
• razstavni prostori Srednje šole za gostinstvo in turizem.

Datum razstav:
19. 8.–21. 9. 2019

Odprtje razstav: 
avgust  19. 8. 2019 

Rok za prijavo: 
20. april–20. maj 2019

1. Vsebinski oris projekta 
Društvo likovnih umetnikov Novo mesto po dveh mednarodnih projektih znova organizira 
projekt, posvečen sodobni likovni umetnosti, tokrat MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE 
VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019

Projekt, v okviru katerega bodo avtorji raziskovali in likovno proučevali področja na temo 
STRAHU, je bienalne narave in bo letos delno posvečen trenutno vsesplošno prevladujoči 
eksistencialni vsebini, ki se dotika najbolj pereče problematike – migracij. Občutja, ki 
jih povezuje skupni imenovalec »strah«, povsem odganjajo pozornost javnosti od dru-
gih, pomembnejših tem in problemov. Umetnost mora skupaj z drugimi deležniki in akterji 
družbenih procesov ozaveščati in opozarjati na ta pojav, hkrati pa ponujati pozitivne eksis-
tencialne modele bivanja in rešitve perečega svetovnega problema.

Po drugi strani pa bomo projekt razširili še na ostala področja STRAHU, ki je pomemben 
dejavnik v življenju slehernega posameznika in prisoten v našem vsakdanjem življenju. Le 
malo je čustev, ki imajo takšen vpliv na naše delovanje, obnašanje in počutje kot strah.[1] 
Strah je osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot odgovor na določene dražljaje, 
kot sta bolečina ali nevarnost. Je sposobnost prepoznavanja nevarnosti in vodi k potrebi po 
soočenju z nevarnostjo ali begu pred njo. Seveda je strah čustvo, ki  nam je prirojeno. Strah 
je emocionalna osnova tesnobe, anksioznosti, ki je skupni imenovalec vseh čustvenih in tudi 
razpoloženjskih motenj in je tudi sestavni del temeljne osebnostne dimenzije.

Študijsko zasnovana bienalna razstava bo pretresala naša moralna načela, politična in verska 
hotenja ter  nas ne nazadnje opominjala na ekološke in okoljske zagate, povezane z odnosom 
človeka do narave in do ljudi. 

Letošnji MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019 je idejno zas-
novala dr. Ines Vodopivec, skupaj s kustosinjo Olgo Butinar Čeh ga bodo organizirali člani 
DLUD. 

Prijavijo se lahko evropski avtorji vseh zvrsti likovno-vizualne umetnosti, ki so akademsko 
izobraženi oziroma so s svojim dosedanjim delom dokazali visoko raven svojega ustvarjanja. 
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2. Potek razpisa 
Avtorji se morajo po e-pošti prijaviti z izpolnjeno prijavnico v Word datoteki v  slovensko-
angleškem jeziku; datoteki morajo dodati JPG fotografi jo eksponata, ki naj bo 300 dpi ve-
likosti. Če prijavljajo performans ali konceptualni projekt, lahko dodajo tudi video posnetek.

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

POZOR!
PRIJAVNICA in slikovna datoteka morata vsebovati podatke v naslednji obliki:

Priimek in Ime avtorja_naslov dela ali BN_višina x širina x globina_tehnika_letnica nastanka. 

Fotografi jo izbranih del je treba nujno dodati, a poslati ločeno kot JPG datoteko na navedeno 
e-pošto. Pri pošiljanju prijave po pošti mora biti dodan USB-ključ ali CD z vsemi podatki o delu 
in s fotografi jo. Vsaka fotografi ja mora vsebovati podatke o delu in mora biti v elektronski ob-
liki (JPG 300 dpi, najdaljša stranica 25 cm, da bodo lahko uporabljene za oblikovanje in tisk 
kataloga neposredno ali za medijske objave). Avtorji, ki ne bodo poslali točnih in zahtevanih 
podatkov, ne bodo sodelovali na razstavi in njihova dela ne bodo objavljena v katalogu. 

Vse posredovane informacije bomo uporabili za katalog na MEDNARODNEM BIENALU 
LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019 in v promocijske namene. DLUD ne prevzema 
odgovornosti za točnost podatkov in objavo morebitnih nepravilnosti, ki jih je na PRIJAVNICI 
posredoval sam avtor. Dela, katerih fotografi je bodo objavljene v katalogu, avtorji ne smejo 
nadomestiti z drugimi eksponati.

S prijavo avtor soglaša z razpisnimi pogoji in zagotavlja, da je izbrano delo avtorsko, da je 
nastalo v predhodnem dveletnem obdobju in da ga lahko v namen promocije uporabimo 
fotografi jo dela v katalogu, na vabilu, na spletni strani DLUD in ZDSLU, na Instagramu ZDSLU 
in na Facebooku ZDSLU, prav tako ga lahko damo v uporabo medijem.

Pravilnik razpisa 
Pogoj za sodelovanje je potrjena visoka kvaliteta avtorja, ki mora do prijavnega roka pos-
lati e-prijavnico na razpis (dludolenjske@gmail.com). Razpis za MEDNARODNI BIENALE 
LIKOVNE VIZIJE ETIKE(TE)  – STRAH 2019 je odprt za slovenske avtorje in avtorje iz ev-
ropskih držav (*Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo! olga.butinar@zdslu.si in 
tajnica  Ema Muhič emy.muhic@gmail.com)

Prijava na MEDNARODNI BIENALE 
LIKOVNE VIZIJE ETIKE(TE)  – STRAH 2019
Izpolnjeni e-prijavnici mora biti nujno priložena fotografi ja dela v formatu, primernem za ob-
javo. Avtorji morajo prijavo poslati:

1. na e-naslov po elektronski pošti dludolenjske@gmail.com;

2. po klasični pošti na naslov: DLUD, NOVO MESTO, Novi trg 5, s pripisom: MEDNARODNI 
BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019

Pravilno izpolnjeno PRIJAVNICO za MEDNARODNI BIENALE LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE) 
2019 – STRAH pošljite na DLUD najkasneje do 20. maja 2019. Kasnejših prijav ne bomo 
upoštevali.

Po potrebi dodajte tudi vse ostale pomembne relevantne informacije o vašem delu. Podatke 
vpisujte v  tabelo  v Wordu.
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Zavarovanje 
Zavarovanje del v času razstave je strošek organizatorja. Za poškodbe med transportom or-
ganizator ne odgovarja. 

Kontaktne osebe za vsebinske informacije  
Olga Butinar Čeh, kustosinja in odnosi z javnostmi ZDSLU olga.butinar@zdslu.si,

Vse dodatne informacije poiščite na spletni strani: www.zdslu.si, DLUD ter MONM 

ali nas pokličite na T: +386 41 678 651  in  telefon tajnice +386 40 298 209

Trajanje razpisa: 20. aprila 2019–20. maja 2019

Skrajni rok prispele prijavnice na ZDSLU je 20. maj 2019.

Nepopolnih ali kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Nagrade 
MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019 :

a) nagrada GRAND PRIX MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – 
STRAH 2019,

b) odkupna nagrada. 

Nagrade bomo slovesno podelili na odprtju MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE 
VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019; razstave in avtorje bomo posebej predstavili na splet-
ni strani, Facebooku ter na Instagramu DLUD in ZDSLU, ki bo partner festivala.

Kontaktne osebe za vsebinske informacije  
Olga Butinar Čeh, kustosinja in odnosi z javnostmi ZDSLU 

Vse dodatne informacije poiščite na spletni strani: 

ali nas pokličite na T: +386 41 678 651  in  telefon tajnice +386 40 298 209

Trajanje razpisa: 20. aprila 2019–20. maja 2019

Skrajni rok prispele prijavnice na ZDSLU je 20. maj 2019.

Nepopolnih ali kasnejših prijav ne bomo upoštevali.

Nagrade 
MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019 :

a) nagrada GRAND PRIX MEDNARODNEGA BIENALA LIKOVNE VIZIJE, ETIKE(TE)  – 

b) odkupna nagrada. 

Nagrade bomo slovesno podelili na odprtju 
VIZIJE, ETIKE(TE)  – STRAH 2019
ni strani, Facebooku ter na Instagramu DLUD in ZDSLU, ki bo partner festivala.

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 ter morajo imeti na hrbtni stra-
ni tudi 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 prevzemu del bo prisotna posebna komisija, ki bo pregledala in ugotovila morebitne 
poškodbe na eksponatih.
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Novo mesto, 20. april 2019 
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