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Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 

gosti bienalno mednarodno razstavo TRANSFORM 2019: 

 

TRANS-FORM:ACTION 

15. 10–17. 11. 2019 

 

ODPRTJE 
V torek, 15. oktobra 2019, ob 19.00 

v pritličju Muzeja sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM), Maistrova 3, Ljubljana. 

 

TISKOVNA KONFERENCA 
Eno uro prej, v torek, 15. oktobra, ob 18.00 v seminarju +MSUM. 

_ _ _ 

KAJ JE TRANS-FORM:ACTION 
 
TRANSFORM je ambiciozen projekt povezovanja umetniških akademij Jugovzhodne Evrope, ki bienalno poteka 

že od leta 2009. Mladim ustvarjalcem omogoča profesionalno predstavitev v okviru obsežne mednarodne 

skupinske razstave, s tem pa pomembno prispeva k razvoju mednarodnega sodelovanja visokošolskih institucij 

na področju vizualnih umetnosti. 

 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO) je uspešno sodelovala na vseh 

dozdajšnjih razstavah projekta v tujini. V letu 2019 pa je ob 100-letnici Univerze v Ljubljani prevzela organizacijo 

in izvedbo razstave ter spremljevalnega programa v Ljubljani, in sicer na več lokacijah: Muzej sodobne 

umetnosti Metelkova, Narodni muzej Slovenije – Metelkova, Slovenski etnografski muzej in Galerija Nočna 

izložba Pešak). 

 

Na letošnji razstavi, poimenovani TRANS-FORM:ACTION, ki se bo odvila med 15. oktobrom in 17. novembrom 

2019, sodelujejo študentke in študenti akademij iz Zagreba, Sofije, Bukarešte, Skopja, Istanbula in Ljubljane. 
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Pred odprtjem razstave bosta v sklopu projekta potekali tudi: 

- razstava TRANSFORMACIJE, predstavitev ožjega izbora najboljših predlogov za celostno grafično 

podobo TRANS-FORM:ACTION (Ulična galerija TAM-TAM, Vegova ulica; 08. 10.– 04. 11. 2019); 
- 10-dnevna delavnica PLACE IN TRANSFORMATION z izbranimi študenti gostujočih partnerskih akademij (UL 

ALUO, Erjavčeva ulica; 04. 10.–15. 10. 2019). 

_ _ _ 

KOLOFON 
 

Produkcija: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani (UL ALUO); zanjo izr. prof. mag. 

Lucija Močnik Ramovš, dekanja 

 

Sodelujoče akademije: Akademija likovnih umetnosti, Univerza v Zagrebu; Državna akademija umetnosti v 

Sofiji; Državna univerza umetnosti v Bukarešti; Fakulteta likovnih umetnosti, Univerza sv. Cirila in Metoda v 

Skopju; Univerza likovnih umetnosti Mimar Sinan v Istanbulu 

 

Partnerji projekta: Univerza v Ljubljani, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Narodni muzej Slovenije – 

Metelkova, Slovenski etnografski muzej, KUD Mreža, TAM-TAM d.o.o. 

 

Sodelujoče članice Univerze v Ljubljani: Akademija za glasbo, Akademija za gledališče, radio, film in 

televizijo, Filozofska fakulteta – Oddelek za umetnostno zgodovino 

 

Vodji projekta: izr. prof. mag. Žiga Kariž in prof. Alen Ožbolt (UL ALUO) 

Strokovni odbor: izr. prof. mag. Žiga Kariž, prof. Alen Ožbolt, izr. prof. mag. Borut Vogelnik (UL ALUO) 

Kuratorji: Boris Beja, Katja Felle, Staš Kleindienst 

Koordinatorka projekta: Jara Vogrič (UL ALUO) 

Celostna grafična podoba: Pavo Bušić 

Odnosi z javnostmi: Sara Bešlin Vatovec (UL ALUO) 

 

Projekt je podprla Univerza v Ljubljani v sklopu praznovanje svoje 100-letnice. 

 

 

http://www.alu.unizg.hr/alu/cms/front_content.php?idcat=35&lang=1
https://nha.bg/en
https://nha.bg/en
https://unarte.org/
http://www.flu.ukim.edu.mk/?lang=en/
http://www.flu.ukim.edu.mk/?lang=en/
https://www.msgsu.edu.tr/
https://www.uni-lj.si/
http://www.mg-lj.si/
https://www.nms.si/si/nacrtujte-obisk/lokacije/metelkova
https://www.nms.si/si/nacrtujte-obisk/lokacije/metelkova
http://www.etno-muzej.si/
http://kudmreza.org/
http://tam-tam.si/
https://www.ag.uni-lj.si/
https://www.agrft.uni-lj.si/
https://www.agrft.uni-lj.si/
http://oddelki.ff.uni-lj.si/umzgod/

