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RAZPIS
LIKOVNA KOLONIJA - OBČINA ŠKOCJAN

KNOBLEHARJEVO LETO
PETEK, 7. JUNIJ 2019, od 8.30 – 14.30
Spoštovani likovni pedagogi, mentorji.

Ob zaključku letošnjega šolskega leta vas vabimo še na eno likovno avanturo! V letošnjem letu Občina
Škocjan praznuje prav posebno, jubilejno leto, posvečeno 200. letnici rojstva velikega rojaka, misijonarja in
raziskovalca dr. Ignacija Knobleharja. Praznovanju velike obletnice so se priključile številne kulturne in
druge javne ustanove, kulturna društva, šola in številni posamezniki.
Novomeška izpostava JSKD pod pokroviteljstvom župana Jožeta Kaplerja razpisuje likovno kolonijo za
učence zadnje triade osnovne šole.
Likovna kolonija se bo odvijala v petek, 7. junija od 8.30 – 14.30.
http://zelenivalovi.si/galerija.html , http://zelenivalovi.si/zaloski-log, http://zelenivalovi.si/tematske-poti,

SODELUJOČI: K razpisu so povabljene vse osnovne šole, ki delujejo na področju novomeške izpostave (MO
Novo mesto in občine Dolenjske Toplice, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Mirna Peč in Žužemberk)
ter tudi sosednji občini (Sevnica, Krško, Mokronog-Trebelno). Sodelujejo lahko učenci zadnje triade, največ štirje
udeleženci šole.

TEMATIKA: Ko govorimo o kulturni in naravni dediščini kraja imamo v mislih naravne dobrine in dobrine
podedovane iz preteklosti, ki smo jih kot skupnost opredelili kot odsev in izraz naših vrednot, identitet, znanj in
tradicij. Med kulturno dediščino, bodisi premično ali nepremično, ki bi jo mladi likovno upodobili sodijo
spomeniki (spominske table, obeležja, vodnjaki itd.) vaška ali kmečka arhitekturna (arkade, štukature, cerkev,
posebno rezljana vrata, emblemi, mlin) ter primeri umetniških likovnih ali kiparskih del. Naravna dediščina pa so
naravne posebnosti kraja in posameznih zaselkov, vasi, kjer bi mladi slikali živo in neživo naravo, veduto.
Določenih je več lokacij: vaško jedro / Knobleharjev trg / Mastni vrh (slikanje vedute) /
vas Bučka – Mlinarjeva pot / geometrijsko središče /
Zagraški log (stara domačija, kašča, …) /Stopno (slikanje vedute)

TEHNIKA: Ustvarjali bomo v tehnikah tempera, akril.

MATERIAL ki ga bo zagotovil organizator je: risalni papir, akrilne in tempera barve (vse osnovne barve +
bela, črna), posoda za vodo, risalna podlaga. Mentorji morate zagotoviti dodaten material: gobice, različni
čopiči, skicirni papir, slikarska paleta, če ga potrebujete tudi slikarsko stojalo, zložljiv stol. Nekaj manjših
slikarskih stojal bo imel na voljo tudi organizator, prav tako podloge za sedenje.
ODDAJA LIKOVNIH DEL: učenci bodo likovna dela oddali ob 13. uri v Metelkovem domu. Sledi skupno kosilo
in nato odprtje skupne razstave ob 14. uri. Razstava bo na ogled do septembra 2019. Udeleženci kolonije
bodo zaprošeni, da dela poklonijo občini v trajno last.
PODELITEV PRIZNANJ ZA SODELOVANJE: Vsi mentorji in udeleženci bodo prejeli priznanje in zahvalo za
sodelovanje. Podeljena bodo tudi priložnostna darila.
PREHRANA: Udeleženci likovne kolonije naj šolsko malico prinesejo s seboj. Organizator bo zagotovil med
ustvarjanjem vodo in sadje. Za vse udeležence bo po oddaji likovnih del organizirano kosilo.
PRIJAVE: Rok za prijavo je ponedeljek, 20. maj 2019.
DODATNE INFORMACIJE: Za vsa dodatna pojasnila nas lahko pokličete na 07 39 30 380, 07 39 30 382, 040
210 626 ter na e-naslov oi.novo.mesto@jskd.si
MENTORJA KOLONIJE
JOŽE KOTAR se je slikarsko izobraževal na posebnih likovnih šolah na ALU pri. prof. Milanu Butini in Dubi
Sombolac. V Parizu pri mojstru Jaru Hilbertu in v Regensburgu pri prof. T.G. Sellnerju. Za njim je več 40
samostojnih razstav, sodeloval je na več kot stopetdesetih skupinskih razstavah. Za svoja dela je prejel preko
štirideset mednarodnih in domačih nagrad, priznanj in odkupnih nagrad. Z različnimi kulturnimi ustanovami
sodeluje kot mentor, član strokovnih žirij ali kot strokovni spremljevalec za likovno umetnost otrok, mladine in
odraslih. Leta 1998 je prejel Trdinovo nagrado Mestne občine Novo mesto in ima status svobodnega likovnega
ustvarjalca. Strokovna likovna javnost ga uvršča med največje slovenske koloriste. V njegovem obsežnem opusu
najdemo mnoge dolenjske vedute, ki pričajo o slikarjevem intimnem doživljanju narave kot neusahljivega vira
ustvarjalnega umetniškega navdiha.
VESNA DI DOMENICO je diplomirala iz likovne pedagogike, magistrski študij je nadaljevala na umetniški smeri
Tekstilne fakultete v Ljubljani. Kot profesorica umetnosti je poučevala na nekaj šolah, preizkusila se je tudi v
digitalnem marketingu in podjetništvu. Že vrsto let sodeluje z Javnim skladom RS za kulturno dejavnost, kjer zelo
uspešno vodi likovne delavnice za otroke in mladino. Kot članica strokovnih žirij sodeluje tudi pri pripravi
strokovnih vsebin in izvedbi različnih likovnih natečajev za otroke in mladino. Ilustrira, slika, navdih in motiviko
za svoje ustvarjalno delo pa črpa iz narave, potovanj in spoznavanj novih svetov in kultur.

V želji, da se nam pridružite vas lepo pozdravljamo.

Branka Škerl
Samostojna strokovna svetovalka l.r.

Klavdija Kotar
vodja Območne izpostave JSKD Novo mesto l.r.

