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VPRAŠALNIK – UMETNIK

Z Vprašalnikom – umetnik zbiramo podatke o vašem življenju in delu. Moderna galerija pri zbiranju podatkov ravna v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Zagotavljamo vam, da bodo vaši odgovori uporabljeni zgolj v študijske namene in varno hranjeni na našem oddelku.


PODATKI O UMETNIKU 
(polja, označena z *, so obvezna) 

IME IN PRIIMEK*

PSEVDONIM / DRUGO IME

NASLOV*



TELEFONSKA ŠTEVILKA
ELEKTRONSKI NASLOV
OSEBNA SPLETNA STRAN


ROJSTNI PODATKI 

DATUM ROJSTVA (dan, mesec,leto)*
KRAJ*
OBČINA
DRŽAVA
DRŽAVLJANSTVO
NARODNOST
DRUŽINA 



ŠOLANJE 

OSNOVNA ŠOLA (kje, od – do, pomembnejši pedagogi)



SREDNJA ŠOLA (kje, od – do, pomembnejši pedagogi)



VIŠJA / VISOKA / UNIVERZITETNA IZOBRAZBA (kje, od – do, pomembnejši pedagogi, datum diplome, prosimo, navedite naslov diplomske naloge) 




SPECIALIZACIJA (kje, od – do, pomembnejši pedagogi, datum specializacije, prosimo, navedite naslov naloge)




IZPOPOLNJEVANJA (štipendije, študijska potovanja, daljša bivanja v tujini, kje, od – do, pomembnejši pedagogi)




DELO

(SAMO)ZAPOSLITVE (kje, od – do)


ATELJEJI (naslov in kratka oznaka, od – do) 


UPOKOJITEV (od)


DELOVNE NAVADE (običajna razporeditev dela)









DRUŠTVA in UMETNIŠKE SKUPINE
(kje, od – do) 







RAZSTAVE 
Prosimo, da predvsem mlajši umetniki navedete vse razstave, drugi pa kataloge in/ali monografije, v katerih je dokumentacija o razstavah najpopolnejša, ter morebitne popravke in dopolnila.













NAGRADE 
Prosimo, da predvsem mlajši umetniki navedete vse nagrade, drugi pa kataloge in/ali monografije, v katerih je dokumentacija o nagradah najpopolnejša, ter morebitne popravke in dopolnila.













LITERATURA O UMETNIKU / BIBLIOGRAFIJA                                                                                                                                                                                                                    
Navedite tiste prispevke o vas ali vaše prispevke, ki se vam zdijo najtehtnejši.


MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE (monografije, katalogi) 



ČLANKI (kritike, študije, intervjuji) 







TV IN RADIJSKE ODDAJE




SPLETNE OBJAVE 




KOLONIJE / SIMPOZIJI / DELAVNICE / REZIDENCE 
(kje, od – do) 





PODROČJA DELOVANJA

OŽJE PODROČJE 

NAJPOMEMBNEJŠIH 5 (ALI VEČ) DEL






JAVNA IN DRUGA NAROČILA
(javna dela, ilustracija, oblikovanje, scenografija, kostumografija ...) 




DELA V JAVNIH IN ZASEBNIH ZBIRKAH 




RUBRIKA NAJ ... 

KNJIGE


GLASBA


FILMI 


DRUGO




ŽELIM DODATI  


IZPOLNIL(A) DNE*


VPRAŠALNIK POŠLJITE NA NASLOV: 

Moderna galerija
Dokumentacija-arhiv
Tomšičeva 14
1000 Ljubljana


Za izpolnjeni vprašalnik in dokumentarno gradivo, ki ga podpira, se vam najlepše zahvaljujemo.

