
Klub koroških študentov je kot prvi lokalni 
študentski klub v Sloveniji postavil mejnik 
vseslovenskemu študentskemu organiziranju, v vseh 
70 letih svojega delovanja pa je prirejal projekte, ki 
so bili prvenstveno namenjeni osebnostnemu in 
profesionalnemu izpopolnjevanju mladih. Med 
pomembnejše vsebinske projekte zadnjega 
desetletja spada projekt Koroška, kdo si?, v sklopu 
katerega poteka tudi umetniški natečaj.
V prejšnjih treh letih je umetniški natečaj “Koroška, 
kdo si?” iskal mlade koroške umetnike, v okviru 
praznovanja 70 let delovanja pa smo se odločili, da 
koroško krajino odpremo celotni Sloveniji. Projekt 
Koroška, kdo si? se je razvil v manifestacijo koroške 
regije kot potenciala in priložnosti. Z letošnjo edicijo 
natečaja želimo predstaviti Koroško kot regijo 
kulture, kot regijo sodobne umetnosti in kot regijo, v 
kateri lahko razstavljajo tudi mladi umetniki. Namen 
natečaja je zato spodbuditi ustvarjanje mladih 
slovenskih umetnikov in jim ponuditi priložnost, da 
svoj dosedanji umetniški opus predstavijo širši 
javnosti.

Umetniški natečaj poteka v okviru projekta “Koroška, 
kdo si?”. Tema natečaja ni določena. Natečaj je 
namenjen vsem mladim slovenskem vizualnim 
ustvarjalcem med 18. in 29. letom. Nagrado se 
podeljuje za kakovostna ter inovativna umetniška 
dela, ki so nastala v zadnjih dveh letih.
Umetniki lahko prijavijo dela v mediju slikarstva, 
kiparstva, grafike, risbe, instalacije, fotografije, videa 
in novih medijev. Dela s področja uporabnih 
umetnosti, oblikovanja, gledališča in filma niso 
predmet tega razpisa.

O PROJEKTU 
»KOROŠKA, 
KDO SI?«

O NATEČAJU

Klub koroških študentov (KKŠ) in Koroški mladinski kulturni center 
Kompleks (KMKC Kompleks) v sodelovanju z Galerijo Ravne (KGLU) že 
četrto leto zapored organizirata natečaj vizualne umetnosti “Koroška, kdo 
si?”.

• Prijavljen kandidat je rojen v Republiki Sloveniji, 
ima v njej stalno ali začasno prebivališče ali pa je 
slovenske narodnosti.

• Prijavljen kandidat je star od 18 do 29 let.

• Umetnice in umetniki se lahko na natečaj prijavijo 
samostojno, lahko pa jih prijavijo tudi institucije ali 
posamezniki.

• Zmagovalca razpisa bo izbrala strokovna komisija v 
sestavi: Neža Rebernik Jamnik (KKŠ), Daša Vinšek 
(lanska zmagovalka natečaja), Božidar Zrinski (MGLC 
Ljubljana) in Jernej Kožar (Galerija Ravne, KGLU).

• Strokovna žirija si pridržuje pravico, da nagrade ne 
podeli, če nihče od prijaviteljev ne ustreza merilom.

Glavna nagrada razpisa je samostojna razstava v 
Galeriji Ravne leta 2023, komisija pa lahko drugo- 
in tretjeuvrščenim podeli možnost razstave v 
Koroškem mladinskem kulturnem centru Kom-
pleks. Prejemniki nagrad bodo prejeli možnost brez-
plačne udeležbe na Koroškem večeru. 

Prijava na umetniški natečaj mora obvezno vsebova-
ti:
•  osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, 
elektronski naslov),

• kratek profesionalni življenjepis z obvezno letnico 
rojstva,

• dokumentacijo najmanj petih (5) in največ desetih 
(10) del, nastalih v zadnjih dveh (2) letih (od leta 2020 
naprej), označeno z vsemi podatki o avtorju in delih 
(naslov, leto, tehnika, dimenzije). Dokumentacija 
lahko vsebuje digitalne posnetke na CD, DVD ali 
USB. Fotografije predloženih umetniških del naj 
bodo visoke kakovosti (300 DPI, največ 3 MB),

• izjavo umetnika o svojem umetniškem delu oziroma 
razlago predlagatelja (do 1000 znakov).

Prijavo in vso razpisno dokumentacijo pošljite 
najkasneje do nedelje, 1. maja 2022, fizično na 
naslov:
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2390 Ravne na Koroškem
ali pa jo oddajte v elektronski obliki (v formatih zip, 
rar, pdf, docx, jpeg) na elektronski naslov 
neza.rebernikjamnik@klub-kks.si.

Kandidati lahko predložijo dodatno dokumentacijo 
(kataloge, tekste …). Priložene dokumentacije ne 
vračamo in ostaja v arhivu natečaja. Nepopolnih, 
pomanjkljivih in prepozno prispelih prijav pri izboru 
ne bomo upoštevali.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po 
elektronski pošti neza.rebernikjamnik@klub-kks.si.
 
Natečaj poteka do vključno 1. maja 2022 (velja 
datum poštnega žiga ali datum poslane prijave prek 
elektronske pošte). O rezultatih natečaja bodo vsi 
kandidati in predlagatelji obveščeni predvidoma do 
konca maja 2022.

Na Ravnah na Koroškem, 21. marca 2022
Neža Rebernik Jamnik, vodja projekta
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