
Spremljevalni dogodki:

Obiskovalcem bo v času trajanja razstave omogočeno igranje taroka, saj jo bo spremljal 
katalog v obliki igralnih kart, prvi svoje vrste na svetu, ki ga je oblikoval Vasja Cenčič.

četrtek, 20. 9. ob 18h,  Mestna hiša: Vodstvo po razstavi (dr. Petja Grafenauer, kuratorica  
 in kritičarka)
četrtek,  27.  9. ob 18h,  Mestna hiša: Okrogla miza Kiparstvo v kontekstu 
 (vodi Ida Hiršenfelder, likovna kritičarka [imena sodelujočih bodo  
 objavljena kasneje])
četrtek, 4. 10. ob 18h,  Zatvoritveni performans Zakol (svinje) (3kolektiv: Maša Gala,  
 Eva Kastelic, Katja Felle)
sobota, 13. 10. ob 10h,  Zavod za kiparstvo, Križevniška ulica 2: Kiparska delavnica za  
 najmlajše (Polona Štebe, umetnostna zgodovinarka in Anja Müller,  
 vzgojiteljica predšolskih otrok).
četrtek, 18. 10. ob 18h,  Zavod za kiparstvo, Križevniška ulica 2: Vodena delavnica učenja  
 in igranja taroka z nagradami (Janez Družina, etnolog).

Sporočilo za medije

Naslov razstave:  »16. SLOVENSKA KIPARSKA RAZSTAVA«
Odprtje:  6. september 2012 ob 19. uri
Prizorišče:  Mestna hiša Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana  
 (del razstave nad lokacijo Reber 13)
Trajanje razstave:  6. september 2012 – 27. oktober 2012
Selektorica:  dr. Petja Grafenauer
Organizator:  Zavod za kiparstvo, Križevniška 2, 1001 Ljubljana,   
zanj: Jelka Vrečko, direktorica

Razstavljajo:  

3kolektiv (Maša Gala, Eva Kastelic, Katja Felle), Jiŕi Bezlaj, Rok Bogataj, Anže Gallus Petelin, 
Saška Gruden, Anže Jurkovšek, Meta Kastelic, Boštjan Kavčič, KOLEKTIVA (Vesna Bukovec, 
Lada Cerar, Metka Zupanič), Nina Koželj, Taja Lojk, Metoda Maj, Jernej Mali, Erik Mavrič,  
Loris Morosini, Boštjan Novak, Adrijan Praznik, Primož Pugelj, Kristina Rutar, Zoran Srdić 
Janežič, Nika Špan, Maruša Šuštar, Urška Toman in Dušan Turšič.

Samostojna predstavitev lanskoletnega zmagovalca: Viktor Plestenjak.

Zavod za kiparstvo 6. septembra ob 19. uri 
odpira že tradicionalno, letos »16. Slovensko 
kiparsko razstavo« v ljubljanski Mestni hiši. 
Projekt podpira Mestna občina Ljubljana

Županova nagrada za kiparstvo bo podeljena 
tudi letos, dobitnik pa bo znan na tiskovni 
konferenci, 6. 9, ob 11. uri v Galeriji Zavoda  
za kiparstvo, Križevniška 2, 1000 Ljubljana.
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3kolektiv (Ma!a Gala, Eva Kastelic, Katja Felle), Ji"i Bezlaj, Rok Bogataj, An#e 
Gallus Petelin, Aleksandra Sa!ka Gruden, An#e Jurkov!ek, Meta Kastelic, 
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lokacijo Reber 13) 
Trajanje razstave: 6. september 2012 – 27. oktober 2012 
Selektorica: dr. Petja Grafenauer 
Organizator: Zavod za kiparstvo, Kri#evni"ka 2, 1001 Ljubljana, zanj: Jelka Vre$ko, 
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Zavod za kiparstvo 6. septembra ob 19. uri odpira #e tradicionalno, letos »16. 
Slovensko kiparsko razstavo« v ljubljanski Mestni hi!i. Razstavo bo odprl gospod 
Zoran Jankovi!, #upan mesta Ljubljane. 
  
$upanova nagrada za kiparstvo bo podeljena tudi letos, dobitnik pa bo znan na tiskovni 
konferenci, 6. septembra, ob 11. uri v Galeriji Zavoda za kiparstvo, Kri#evni"ka 2, 1000 
Ljubljana. 
 
Obiskovalcem bo v !asu trajanja razstave omogo!eno igranje taroka, saj jo bo spremljal 
inovativen razstavni katalog v obliki igralnih kart, prvi svoje vrste na svetu, ki ga je 
oblikoval Vasja Cen!i!. 
 
Produkcijski pogoji za izvedbo razstave so iz leta v leto negotovi in sredstva, ki dolo!ajo 
razmerje med zasnovo in izvedbo, so tako omejena, da avtorjem ni mo! izpla!ati niti 
razstavnin. $elena mo#nost produkcije razstave in koprodukcije nekaterih del je letos 
odvisna od kreativnosti, prilagodljivosti, iznajdljivosti in anga#maja posameznega avtorja 
in tistih posameznikov, ki smo sodelovali pri realizaciji razstave. 
 
Izmed petdesetih prispelih prijav je selektorica in kuratorica razstave izbrala 
"tiriindvajset avtorjev. Ekonomski pogoji so vplivali na izbor koncepta, saj bi bilo »v 
trenutni, kulturi nenaklonjeni situaciji, od avtorjev zahtevati, da v neprimernih 
produkcijskih pogojih ustvarijo delo na ozko razpisano temo, "e bolj omejujo!e kot 
navadno. V okvire razpisa zato sodijo dela, ki na kakr"enkoli na!in tematizirajo in 
vklju!ujejo kip, kiparstvo, kiparja, slovensko kiparstvo, kiparstvo v Sloveniji, razstavo, 
kiparsko razstavo ali Slovensko kiparsko razstavo.« 
 

Produkcijski pogoji za izvedbo razstave so iz leta 
v leto negotovi in sredstva, ki določajo razmerje 
med zasnovo in izvedbo, so tako omejena, da 
avtorjem ni moč izplačati niti razstavnin. Žele- 
na možnost produkcije razstave in koprodukcije 
nekaterih del je letos odvisna od kreativnosti, 
prilagodljivosti, iznajdljivosti in angažmaja posa-
meznega avtorja in tistih posameznikov, ki smo 
sodelovali pri realizaciji razstave.

Izmed petdesetih prispelih prijav je selektorica in 
kuratorica razstave izbrala štiriindvajset avtorjev. 
Ekonomski pogoji so vplivali na izbor koncepta, saj 
bi bilo »v trenutni, kulturi nenaklonjeni situaciji, od 
avtorjev zahtevati, da v neprimernih produkcijskih 
pogojih ustvarijo delo na ozko razpisano temo, še 

bolj omejujoče kot navadno. V okvire razpisa zato 
sodijo dela, ki na kakršenkoli način tematizirajo  
in vključujejo kip, kiparstvo, kiparja, slovensko 
kiparstvo, kiparstvo v Sloveniji, razstavo, kiparsko 
razstavo ali Slovensko kiparsko razstavo.«

Odprti koncept je sprejel dela s kritično pozicijo 
avtorjev do položaja v katerem se je znašla njihova 
praksa in zavedanje/ kritiko nezavidljive družbene 
situacije v kateri se je znašel mali človek. Na 
razstavi pa so prikazana tudi tista dela, s katerimi 
kiparji razvijajo ali vztrajajo pri osebnih avtorskih 
pozicijah. Razstavljena dela pričajo o živahni  
in raznoliki kiparski praksi, o njenem kontekstu,  
o vztrajnosti srednje in spodbudni aktivnosti 
mlajše generacije.
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