
 
 

Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana, vabi slovenske 

ustvarjalke in ustvarjalce, stare do 35 let, k prijavi novih 

umetniških projektov za leto 2022. 
 

U30+ ponuja priložnost za mlade umetnice in umetnike s področja novih medijev, vizualnih 

in performativnih umetnosti ter vseh nedoločenih vmesnih polj, da s pomočjo izkušene ekipe 

razvijejo in uresničijo svoje projekte. Od leta 2013 je iniciativa podprla številne projekte in 

umetnikom ponudila mentorstvo, produkcijska sredstva, prostor za izvedbo, tehnično 

opremo in podporo, promocijo, foto in videodokumentacijo ter možnost gostovanj. Zavod 

Aksioma nudi celovito in aktivno podporo pri razvoju projektov in tako vsem izbranim 

umetnikom zagotavlja edinstveno izkušnjo na profesionalni ravni v svetu sodobne umetniške 

produkcije.  

 

Izbrali bomo do 3 projekte, ki bodo premierno predstavljeni tekom leta 2022 v 

Projektnem prostoru Aksioma, na drugem prizorišču v Ljubljani ali na spletu. 

 

Prednost bomo dali inovativnim, kritičnim in družbeno angažiranim projektom, ki naj 

raziskujejo tematike v jedru poslanstva Aksiome, predvsem družbene, politične, estetske in 

etične strukture sodobne post-digitalne družbe. Vabljeni, da si pred prijavo natančno 

ogledate aktivnosti in usmeritve zavoda Aksioma v zadnjih letih: 

• Aksioma  

• U30+ do danes  

• Tukaj si lahko preberete, kaj je sodelovanje v iniciativi U30+ pomenilo izbranim 

umetnicam in umetnikom do sedaj. 

 

*FORMATI: 

Končni format projektov je lahko instalacija, razstava, performans ali intervencija v javnem 

prostoru oziroma na spletu. 

 

 

https://aksioma.org/sl/
https://aksioma.org/sl/u30
https://aksioma.org/odzivi


*NAVODILA IN ROK ZA PREDLOŽITEV PRIJAV: 

Rok za oddajo prijav je 1. 8. 2021 do polnoči. 

Prijavo pošljite v formatu PDF na naslov: aksioma.org@gmail.com 

 

PRIJAVA NAJ VSEBUJE: 

• ime in priimek, e-naslov, št. mobilnega telefona, datum in kraj rojstva, kratek 

življenjepis in CV, povezave do spletne strani in/ali socialnih omrežij (Tumblr, Instagram 

itd., le če so del umetniške prakse prijavitelja) – največ 1 stran. 

• opis načrtovanega projekta (osnovni koncept, opis izvedbe) – največ 1 stran. 

• izjava, ali s projektom kandidirate na drugih razpisih, pozivih in/ali natečajih. 

 

NEOBVEZNA PRILOGA: 

• dodatno gradivo, ki pripomore k boljšemu razumevanju predloženega projekta 

(skice, sheme, diagrami, povezave do spletnih video vsebin itd.) – največ 2 strani. 

 

Vsebino celotne prijave shranite v eno samo datoteko PDF, povezave na spletne vsebine naj 

bodo aktivne. Če prijava presega 5MB, jo prosim pošljite preko wetransfer.com. 

 

NAMIG: Povejte bistveno, na zanimiv način in projekt opišite tako, da si lahko 

predstavljamo končni rezultat. 

 

*POGOJI ZA PRIJAVO: 

• avtor ali člani avtorske skupine morajo biti rojeni po 1. 1. 1987 

 

*POTEK IZBORA PROJEKTOV: 

• Predizbor: avtorje izbranih projektov bomo povabili na razgovore, ki bodo potekali 

od 16. 8. do 10. 9. 2021. 

• Končni izbor projektov: do konca septembra 2021 bomo z izbranimi avtorji/cami 

sklenili dogovor o sodelovanju za leto 2022 (realizacija projektov je odvisna od 

uspešnosti prijav zavoda Aksioma na pozive Ministrstva za kulturo in Mestne občine 

Ljubljana). 

 

S prijavo na poziv prijavitelji/ce soglašajo s tem, da se bodo njihovi osebni podatki obdelovali 

izključno s strani Zavoda Aksioma z namenom pošiljanja obvestil o poteku poziva. 

 

*KONTAKT: 

 

 
 

Aksioma | Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana 

Marcela Okretič / 041 250 830 /marcela@aksioma.org 

 

 

 

         
 

     
 

*PRIJAVI SE NA 

AKSIOMINE E-NOVICE 

http://eepurl.com/dvcRQj
http://eepurl.com/dvcRQj
https://www.instagram.com/aksiomaorg
https://www.facebook.com/aksioma.org
https://twitter.com/aksiomaorg
https://vimeo.com/aksioma
https://www.flickr.com/photos/aksioma-org
https://www.youtube.com/user/aksioma007
https://t.me/aksiomaorg



