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Keramika v Sloveniji 2005–2022

Razstavo organizira Gorenjski muzej v Kranju, v sodelovanju z Društvom 
keramikov in lončarjev, ZDSLU, Narodnim muzejem Slovenije in Koroško galerijo 
likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu. 

Razstava Keramika v Sloveniji 2005–2022 je spremljevalna razstava 
Mednarodnega trienala keramike UNICUM. Ključna namena razstave sta 
predstavitev sodobnih umetniških del v slovenski keramiki in utrjevanje 
keramike kot samostojne zvrsti na področju likovnega ustvarjanja.

Razpis je javen. Sodelujejo lahko vsi umetniki in umetniške skupine, ki 
ustvarjajo v tem likovnem mediju. Vključujejo lahko tudi druge materiale, 
vendar ti ne smejo prevladovati. Vsak sodelujoči lahko predloži največ dve 
deli. Na podlagi poslane dokumentacije bo strokovna žirija izbrala dela, ki 
bodo predstavljena na razstavi.

Razstavišča
Najprej razstavo gosti Gorenjski muzej, Kranj (Galerija v Prešernovi hiši, 
Galerija v Mestni hiši,  Stebriščna dvorana in klet v Mestni hiši), nato sledi 
prenos v Koroško galerijo likovnih umetnosti, Slovenj Gradec.

Termin
Razstavišča v Gorenjskem muzeju, Kranj: 16. 6. 2022 do 27. 8. 2022
Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec: september 2022

Kriteriji za izbor
Izbor del bo potekal na podlagi poslanih fotografij. Žirija bo upoštevala 
izvirnost in izkazani presežek  na področju keramike, avtorsko 
prepoznavnost in smisel za raziskovanje.  Objava izbranih avtorjev o 
uvrstitvi bo konec aprila vidna na spletni strani Gorenjskega muzeja. Izbrani 
avtorji bodo obveščeni tudi po elektronski pošti.

Kustosa razstave
ddr. Damir Globočnik, muzejski svetnik in kustos v Gorenjskem muzeju, 
Kranj
Marko Košan, muzejski svetnik in kustos v Koroški galeriji likovnih 
umetnosti, Slovenj Gradec
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