Ljubljana, 15. 10. 2020

Razpis revije Likovne besede za novi rubriki
»Mladi umetniki« in »Mladi kritiki«
Revija Likovne besede (www.likovnebesede.org) je vodilna slovenska revija za področje
likovne umetnosti. V svojih izdajah je objavila nekatere temeljne in prelomne tekste s
področja slovenske likovne teorije, umetnostne teorije in umetnostne kritike ter z
recenzijami, kritičnimi analizami ter intervjuji pomagala pri predstavitvi in uveljavitvi
mnogih slovenskih likovnih umetnic, umetnikov in kolektivov.
V letu 2020 smo se pri reviji Likovne besede odločili odpreti dve novi rubriki, ki bosta
namenjeni predstavljanju mladih še neuveljavljenih umetnic in umetnikov ter, z namenom
spodbujanja likovne kritike, objavljanju kritične misli in svežih opažanj mladih o domači in
tuji likovni produkciji. V vsaki številki bo torej predstavljena ena mlada umetnica ali
umetnik oz. umetniška skupina in objavljena ena likovna kritika oz. refleksija mladega pisca
ali piske.
Z razpisom zato naslavljamo študentke in študente različnih študijskih programov s širšega
področja likovne umetnosti, teorije in zgodovine, da se prijavijo na razpis oz. da jih k temu
vzpodbudite mentorice in mentorji.
Prijava za rubriko »Mladi umetniki« naj vsebuje 2–5 (reprodukcij) umetniških del ter
kratek življenjepis. Načini predstavitev umetniških del so odvisni od medija in so lahko
fotografije del, video dokumenti, interaktivne spletne strani, datoteke novomedijskih
objektov ali videov.
Kdor se prijavlja za rubriko »Mladi kritiki«, naj pošlje kritično analizo, refleksijo oz.
recenzijo razstav, opusov, likovnih problemov in področij, umetnostnega dogajanja doma
in po svetu … Dolžina besedila naj bo med 3000 in 12000 znaki s presledki, besedilo je
lahko opremljeno s slikovnim gradivom in diagramatičnimi prikazi.
Svoje predloge pošljite na naslov področnega urednika novih rubrik:
jurij.selan@pef.uni-lj.si
(kopijo sporočila pošljite tudi na: likovne.besede@zveza-dslu.si)
Predloge za zimsko številko zbiramo do 5. novembra 2020.
Izbor med prispelimi prijavami, ki bo objavljen v novih rubrikah, bo naredil uredniški odbor
revije.

V imenu uredniškega odbora,
dr. Jurij Selan in dr. Narvika Bovcon

