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PRIJAVNI OBRAZEC 1B


PODATKI O PRIJAVITELJU

Ime in priimek


Naslov bivališča


Kontakt (tel. številka, e naslov)


Področje ustvarjanja
(navedite vizualne/intermedijske/AV umetnosti ali oblikovanje, lahko tudi več področij)



LOKACIJA PROSTOROV

Program želim izvajati v naslednjem prostoru
Zaporedje (od bolj do manj zaželenega prostora)
Št. prostora (od 8 do 13)


1.

2.

3.

4.

5.

6.




KRITERIJI KAKOVOSTI IN PREDSTAVITEV UMETNIŠKEGA USTVARJANJA V JAVNEM PROSTORU


I KAKOVOST DOSEDANJEGA DELA

1. Nagrade
Kategorija nagrade
Navedba prejetih nagrad 
Dosežene točke
(vstavi komisija)
a/ študentska Prešernova nagrada ali mednarodna nagrada za samostojno ustvarjanje 


b/ stanovska nagrada, mednarodna rezidenca ali štipendija





2. Uveljavljeni dogodki in prireditve
Kategorija dogodka/prireditve
Ime/naziv priloženega dokazila
Dosežene točke
(vstavi komisija)
a/ na mednarodni ravni



b/ na nacionalni ravni



c/ na regijski in lokalni ravni 










3. Priporočila referenčnih strokovnjakov
Kategorija priporočila
Ime/naziv priloženega dokazila
Dosežene točke
(vstavi komisija)
a/ na mednarodni ravni



b/ na nacionalni ravni



c/ na regijski in lokalni ravni 





II PREDSTAVITEV UMETNIŠKEGA USTVARJANJA V JAVNEM PROSTORU


Opis dejavnosti-pripravite natančen načrt predstavitve umetniškega ustvarjanja
Dosežene točke
(vstavi komisija)
a/ predstavitev umetniškega ustvarjanja v javnem prostoru na področju MOM
 



b/ predstavitev umetniškega ustvarjanja v javnem prostoru v Sloveniji (izven MOM)



c/ predstavitev umetniškega ustvarjanja v mednarodnem prostoru                                                                                                





Priloge (obkrožite znak pred navedbo priloge, ki jo prilagate):
	dokazilo o naslovu stalnega ali začasnega bivališča v Mestni občini Maribor;

dokazilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu RS za kulturo s poklicem slikar, kipar, ilustrator, avtor stripov, fotograf, grafik, intermedijski umetnik, oblikovalec, videast, filmski animator, montažer, scenograf ali kostumograf;   
	dokazila o izpolnjevanju kriterijev, npr. fotokopije nagrad, katalogi, objave javnih predvajanj, medijski odzivi, dokazila o delih v javnih zbirkah, fotografije del v javnem prostoru,;
natančen načrt predstavitve umetniškega ustvarjanja v javnem prostoru 
	v celoti izpolnjen in podpisan obrazec 1B – prijavni obrazec za razpisni sklop B;
podpisan obrazec 2 – izjava o strinjanju s pogoji uporabe.




Kraj in datum

 Žig	Podpis prijavitelja


__________________									________________________

