
 

 

KULTURA KOT 5. ELEMENT 
 
 

 
Mladinski center Velenje v sodelovanju s KUD KOncentrat objavlja javni razpis za 

sodelovanje na področju likovne umetnosti na festivalu mladih kultur  

Kunigunda 2013. 
 

Z odprtjem razstavnih prostorov stare pekarne bo Kunigunda v letu 2013 drugič oživela 
staro mestno jedro Velenja. Projekt je nadaljevanje projekta Pekarna, ki se je pod festivalom 

Kunigunda izvajal v letu 2012, pri katerem so mladi umetniki revitalizirali prostore zapuščene 

pekarne. Cilj projekta pa je bila želja, da Pekarna postane osrednje razstavišče in prostor za 
likovno ustvarjanje, kar smo v času festivala Mladih kultur Kunigunda 2012 tudi dosegli. V 

njej se sedaj namesto kruha, »pečejo« umetniške ideje. 
 

Tema letošnjega galerijskega dogajanja je kultura  kot 5. element  življenja.  
Umetnost je po navadi opredeljena kot skupek vseh dejavnosti človeka, ki niso neposredno 

vezane na preživetje. Preko umetniških del pa človek izraža svoja čustva, kritičnost in svoje 

dojemanje sveta, simbolizira duhovnost, išče smisel ali nesmisel... Lahko bi rekli, da je 
umetnost  začimba človeškega življenja.  

 
Vse likovne ustvarjalce pozivamo, da prispevajo svoj 5. element, ter svoja dela 

predstavijo širšemu občinstvu na festivalu Kunigunda. 

 
Na natečaj se lahko prijavijo dela v mediju slikarstva, kiparstva, grafike, risbe, 

instalacije, fotografije. 
Žirija sestavljena iz štirih žirantov bo med prispelimi prijavami izbrala ustvarjlalce, ki 

bodo v času festivala Kunigunda od 25. avgusta do 1. septembra 2013 svoja dela 

razstavljali v prostorih starie Pekarne v Velenju. 
Razstavljalci bodo izbrani na podlagi kvalitete in inovativnosti umetniškega dela. 

 
Vse razstavljalci prejmejo enotedensko akreditacijo, ki omogoča prezplačen ogled vseh 

plačljivih dogodkov, dve brezplačni pijači dnevno na Festivalu Kunigunda 2013, ter možnost 
brezplačne prenočitve v hostlu Mladinskega centra Velenje na dan otvoritve razstave. 

Potni stroški prenosa razstave in manjši potrošni material za postavitev razstave bo pokrit s 

strani organizatorja festivala mladih kultur Kunigunda. 
 

Vsi sodelujoči morajo predstavljati izključno lastna avtorska dela. 
Organizator si pridržuje pravico do časovne razširitve projekta. 

 

Prijava in obvezne priloge 
Sodelujoči se na razpis prijavi preko elektronskega naslova kultura5element@kunigunda.si ali 

po pošti na naslov Mladinski center Velenje, Efenkova 61a, 3320 Velenje do vključno 10.6. 
2013 (datum poštnega žiga) 

 
Prijava mora obvezno vsebovati: 

-OSEBNE PODATKE: ime, priimek, naslov, telefon, e-mail 

-KRATEK PROFESIONALNI ŽIVLJENJEPIS (v slovenščini) 
-DOKUMENTACIJO O DELIH: naslov, leto, tehnika, dimenzije, maksimalno 10 reprodukcij v 

analogni ali digitalni obliki 
-Obvezno izjavo umetnika o umetniškem delu oz. razlago predlagatelja do ene strani 

 

 
Obvestilo s strani organizatorja boste prijeli najkasneje do 24.6.2013. 

Dodatne informacije na spletni strani www.kunigunda.si in  elektronskem naslovu 
kultura5element@kunigunda.si 
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