
 

V Galeriji Simulaker zavoda LokalPatriot objavljamo delovno mesto 

kuratorja/producenta 

Galerije Simulaker in projekta konS - platforme za sodobno raziskovalno umetnost 

  

V okviru Galerije Simulaker bodo naloge kuratorja/producenta: 

- izvedba že dogovorjenega programa v letu 2020, 

- priprava in izvedba programa v letu 2021, 

- prijava na štiriletni programski ali projektni razpis MK s koncipiranjem razstavnega 

programa (najmanj) za leti 2022-2023 in izvedba programa v omenjenem obdobju 

- sodelovanje in usklajevanje z ostalimi programskimi enotami zavoda (glasba, 

izobraževanje). 

 

V okviru projekta konS bodo naloge kuratorja/producenta: 

- sodelovanje v programski in upravni delovni skupini konzorcija, 

- sodelovanje v delovni skupini za upravljanje s projektno opremo, 

- priprava in izvedba umetniških produkcij projekta znotraj zavoda LokalPatriot, 

- skrb za projektno dokumentacijo na programskem področju projekta, 

- sodelovanje pri načrtovanju financiranja projekta in komunikaciji z računovodstvom, 

- izvajanje ostalih nalog, ki so potrebne za izvedbo projekta. 

 

Delovno mesto se razpisuje za nekaj manj kot tri leta. Zaposlitev je lahko redna ali 

honorarna in nima ustaljenega klasičnega delovnega urnika, zatorej terja sorazmerno 

časovno prilagodljivost. Poleg zasnove ter izvedbe programa delo kuratorja/producenta 

načeloma obsega še vse tiste dejavnosti, ki so nepogrešljive za nemoteno delovanje 

galerije (pisanje besedil, prijave na razpise, promocijske dejavnosti, urejanje 

dokumentacije, arhiviranje, manjša tehnična dela, skrb za transport del…) oz. izvedbo 

projekta (komunikacija s konzorcijskimi partnerji, skrb za redno in pravilno poročanje 

financerju…). Iščemo resne, zanesljive, predane in odgovorne osebe. 

  

Od kandidatov pričakujemo naslednje: 

- odlično poznavanje sodobne vizualne in intermedijske umetnosti, 

- ustrezno izobrazbo družboslovne smeri, 

- organizacijske, komunikacijske in izvedbene sposobnosti, 

- delovne izkušnje na podobnih ali primerljivih delovnih mestih/projektih, 

- večletne izkušnje pri delu z razpisno dokumentacijo, 

- večletne izkušnje pri delu s projektnim financiranjem, 

- odlično poznavanje slovenskega jezika, 

- dobro poznavanje angleškega jezika, 

- veljaven vozniški izpit B kategorije. 

 

Prijava naj vsebuje: 

- kontaktne podatke 

- dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah 

- kratek življenjepis prijavitelja 

- motivacijsko pismo (do 2.000 znakov) z utemeljijo primernosti za razpisano delovno mesto 

 

Zaposlitev je razpisana za določen čas od 1. marca 2020 do 31. decembra 2022. V letu 

2020 obseg dela znaša 50% polnega delovnega časa, 20 ur tedensko, v letih 2021 in 

2022 je možno naknadno povečanja obsega dela do 100% polnega delovnega časa, 40 ur 

tedensko. 

 

Razpis je odprt od 13.01.2020 do 31.01.2020 do 23.59h. 

 



 

Z izbranimi kandidati bomo po 3.2.2020 opravili osebne pogovore. Izbrani kandidat bo 

potrjen najkasneje do 28.2.2020. Prevzem vseh obveznosti in nalog se prične z 2.3. 

2020, preizkusno obdobje traja tri (3) mesece, od 1.3.2020 do 31.5.2020. 

  

Prijave naj se pošljejo na naslov/e-naslov: 

LokalPatriot 

Dilančeva 1 

8000 Novo mesto 

ali 

tajnistvo@lokalpatriot.si 

z obveznim pripisom: ne odpiraj - prijava na razpis za kuratorja 

  

Dodatne informacije: 

Borut Pelko, direktor 

 

Galerija Simulaker 

 

Poslanstvo Galerije Simulaker, ki deluje v okviru novomeškega zavoda LokalPatriot, je 

ustvarjanje odprtega prostora za predstavitev vseh zvrsti sodobne vizualne in 

intermedijske umetnosti kot tudi avtorske fotografije. Galerija ponuja platformo za 

predstavitev avtorjev iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora, izvaja 

povezovanja med umetnostnimi institucijami in umetniki, občasno služi tudi za 

predstavitev drugih kulturnih dogodkov. Ob performativnih in predstavitvenih dogodkih je 

v galeriji vsako leto izvedenih dober ducat razstavnih projektov pretežno lastne 

produkcije. Galerija omogoča predstavitve mlajšim, še uveljavljajočim se generacijam 

umetnikov kot tudi njihovim starejšim kolegom, k sodelovanju vabi gostujoče kustose in 

se vse bolj intenzivno povezuje z ostalimi producenti v domačem okolju. Galerija je 

neprofitna in je financirana pretežno s pomočjo javnih sredstev. www.simulaker.si; 

www.facebook.com/GalerijaSimulaker 

 

projekt konS - platforma za sodobno raziskovalno umetnost 

 

Projekt konS - platforma za sodobno raziskovalno umetnost, je bil izbran na javnem 

razpisu za izbor operacij »Mreža centrov raziskovanih umetnosti in kulture«. Namen 

projekta je vzpostavitev boljših pogojev in okoliščin za vzdrževanje in razvoj sodobne 

raziskovalne umetnosti v Sloveniji. Dejavnosti v projektu konS se vsebinsko in strukturno 

dopolnjujejo z ustanovitvijo nove razvojno-raziskovalne in oblikovalsko-inženirske 

inštitucije (future/solution lab), ki bo omogočala produkcijo vrhunske sodobne 

raziskovalne umetnosti ter prevajanje daljnovidnih umetniških idej in invencij v 

gospodarstvo ter napredno naravnano družbeno okolje. Cilj projekta je vzpostaviti 

sistemske povezave med snovalci idej, izumitelji in inženirji za ustvarjanje rešitev za 

vključujočo družbo ter vzpostavljanje informacijsko-izobraževalnega sistema za različne 

družbene skupine, ki bodo opolnomočene za kritično rabo novih tehnologij. Projekt 

izvajamo naslednji v konzorcij povezani partnerji: Zavod Kersnikova, Zavod Projekt Atol, 

Zavod Aksioma, Društvo Ljudmila, Zavod Cona, vsi iz Ljubljane, ter Univerza v Novi 

Gorici – Akademija umetnosti, Mladinski center Velenje, MKC Maribor in LokalPatriot 

Novo mesto. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

Evropskega sklada za regionalni razvoj.« 
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