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Razpis za sodelovanje na razstavi likovnih del na temo: MOJA KRAJINA 

Lenart, petek, 2. oktober 2020, Galerija Konrada Krajnca v Lenartu 

 

Spoštovane likovne ustvarjalke in likovni ustvarjalci. 

Do sedaj smo izvedli dvajset razstav likovnega ex-tempora na našem območju.  

Letos smo se odločili,   da Vam tokrat ponudimo drugačno možnost likovnega izražanja. 

Pošiljamo Vam razpis za sodelovanje na razstavi likovnih del na temo Moja Krajina. Ker je razpis odprt za 
likovne ustvarjalce iz šestih občin Upravne enote Lenart bo tema izziv za vsakega posameznika, saj  se bo odločil 
za krajino,  ki je njegova, ker tam živi, ali pa za krajino, ki  mu je tako ali drugače ljuba ali pa ga opredeljuje na 
kakšen drug način. Pri delu naj Vas vodi lastna inspiracija. 
 
Na razstavi bomo razstavili vsa dela, ki jih boste oddali za razstavo.  
Strokovna žirija pa bo  izbrala in enakovredno nagradila tri likovna dela.  
 
Strokovno žirijo sestavljajo: 
Mario Berdič, likovni kritik in kustos,  
Konrad Krajnc, slikar s pet desetletji dolgim stažem likovnega ustvarjanja 
 in  
Nina Šulin, profesorica likovne umetnosti in magistrica scenskega oblikovanja. 
 
Nagrajena dela bodo razstavljena v posebni sobi Galerije Konrada Krajnca.  
 
Nagrade so simbolne. Likovni portret vsakega nagrajenega avtorja  bo predstavljen v  mesečniku  Ovtarjeve 
novice in  v posebni oddaji radia Slovenske gorice. 
 
Avtorje bomo tudi predstavili v dnevniku Večer.  
 
Tehnika dela je poljubna (olje, akril, pastel, akvarel, mešana tehnika, svinčnik, oglje, tuš….), dobrodošla so tudi 
kiparska dela. 
Dimenzije del naj bodo 50 x 50, največje pa 120x 120 cm. Material za delo si priskrbijo udeleženci sami. 
Za razstavo se lahko oddajo samo likovna dela, ki so nastala v tem letu. 
Udeleženec lahko razstavi največ dve deli, ki morata biti primerno opremljeni, kar pomeni, da sta uokvirjeni, 
seveda,  če presodite, da je okvir potreben, na hrbtni strani  dela  navedite: ime in naslov avtorja, njegov gsm, 
tehniko dela, dimenzije in  naslov dela (v prilogi tega dopisa je tudi listek, ki ga lahko izpolnite in enostavno 
nalepite na hrbtno stran dela). 
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Vsi udeleženci bodo na odprtju razstave prejeli priznanja za udeležbo. 
 
Dogodek pripravljamo  v sodelovanju z Galerijo Konrada Krajnca Lenart. 
Izdali bomo tudi priložnostno brošuro. 
 
Odprtje razstave bo v Galeriji Konrada Krajnca v Lenartu na Kraigherjevi ulici 14, v petek, 2. oktobra 2020.  
 
Likovna dela  bodo razstavljena do 2. novembra 2020. 
 

Izpolnjene priložene prijavnice in likovna dela sprejemamo v ponedeljek, 7. septembra 2020,  v 
času med 10.00 in 18.00 uro na sedežu OI JSKD LENART, Nikova 9, Lenart  
 
 
Po zaprtju razstave  Vam bomo sporočili kdaj lahko dela dvignete. 

Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na: 031 472 914 – Breda ali na breda.slavinec@jskd.si. 

Lepo Vas pozdravljamo,                                                            Breda Slavinec, vodja JSKD Lenart 
 

Lenart, 29.6.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P r i j a v n i c a za  razstavo likovnih del: MOJA KRAJINA 

 
Ime, priimek in naslov udeleženca:  

GSM___________________________________________________________________________ 

Email:__________________________________________________________________________ 

Član likovnega društva: 

_______________________________________________________________________________ 

Želel-a bi razstavljati na razstavi.  

Za razstavo  bom oddal/a  (napiši število)____________ del! 

S  podpisom prijavnice soglašam s pogoji razpisa.  

Datum prijave: ___________                                                                             

 

 Podpis udeleženca :  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODATKI ZA OPREMO NASTALEGA DELA (ta listek nalepite na delo preden ga oddate za razstavo): 

 

Ime in priimek.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naslov dela:------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tehnika:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dimenzije:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Telefon:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Email ali domači naslov: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                  

 

 

 

 

 


