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LIKOVNE TEČAJE IN DELAVNICE
POMLAD 2020: MAJ– JUNIJ 2020
ZOOM SEMINAR: UMETNOSTNA ZGODOVINA
KIPARSKA DELAVNICA: LES
TEČAJ RISANJA SINJI VRH: STILIZIRANA RISBA












programi so namenjeni odraslim ustvarjalcem, dijakom, študentom, pedagogom …
Nekateri programi zahtevajo določeno predznanje. Pozorno preberite in se prijavite, če
izpolnjujete pogoje.
Prijava je možna samo prek spletne prijavnice. Za podrobnejši razpis s prijavnicami
sledite povezavi: http://www.jskd.si/likovnadejavnost/izobrazevanje/uvod_izobrazevanje_likovna.htm
Prijavnico izpolnite najkasneje do datuma, navedenega v razpisu posamezne
delavnice.
Število udeležencev je omejeno (med 12 in 15).
Po izteku roka za prijavo, vam bomo poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami.
Če bo prijav premalo, bomo tečaj oziroma delavnico odpovedali. Če bo prijav preveč,
imajo prednost prej prijavljeni.
Predračun s položnico za plačilo kotizacije boste prejeli približno 10 dni pred začetkom
delavnice oziroma tečaja. V kotizacijo je vključena šolnina, osnovni materiali za delo in
davek na dodano vrednost. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom tečaja.
Če se boste prijavili, kasneje pa ugotovili, da se delavnice ne morete udeležiti,
odpovejte takoj. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni.
Udeleženci delavnic v času trajanja delavnice za svojo varnost odgovarjajo sami.
Priporočamo, da imate urejeno nezgodno zavarovanje.
Izobraževalni programi bodo izvedeni v skladu z uredbami državnih organov in ob
upoštevanju epidemiološke slike. V primeru varnostnih zadržkov bodo delavnice
odpovedane, o čemer bomo prijavljene udeležence sproti obveščali. V primeru
odpovedi zaradi višje sile, bodo že vplačane kotizacije vrnjene v celoti.

UMETNOSTNA ZGODOVINA: Soodvisnost med umetniškim delom in
družbenim okoljem
Zoom izobraževanje na daljavo, 27. in 28. maja 2020, med 17.00 in 19.00 uro
Mentorica: umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Nataša Kovšca
Kotizacija: 35€
Predznanje: ni pomembno
Oprema: slušatelji potrebujejo Zoom aplikacijo na svojem računalniku ali mobilni napravi
Rok za prijavo: 21. maj 2020
Število udeležencev: do 12
Prvi predavanji obravnavata dva neposredno spoznavna motiva, krajino in portret, ki sta aktualna
tudi v sodobni vizualni umetnosti. Slušatelji se bodo seznanili tako z zgodovinskim razvojem obeh
motivov kot tudi s pojavom novih izraznih oblik in umetniških praks v 20. in 21. stoletju. Drugi dve
predavanji se navezujeta na umetnost 20. in 21. stoletja. Prvo bo podrobneje osvetlilo pojav
abstraktnega slikarstva in njegov nadaljnji razvoj, drugo pa tista avantgardna gibanja, ki so aktivno
sooblikovala družbenopolitično klimo v različnih obdobjih preteklega stoletja in v zadnjih dveh
desetletjih.
Predavanji potekata preko aplikacije Zoom, kar omogoča tudi interaktivno sodelovanje slušateljev z
vprašanji in komentarji.
Več informacij in prijava: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2020/seminar_splet_10_2020.htm

Kiparska delavnica LES
Šoštanj - Gaberke, od 29. do 31. maja 2020
Mentorica: akademska kiparka profesorica Dragica Čadež Lapajne
Kotizacija: 70,00 evrov
Predznanje: ni pomembno
Rok prijave: 21. maj 2020
Število udeležencev: do 15
Bivanje: Glede možnosti bivanja vas bomo obvestili naknadno. Za prehrano bo poskrbljeno.
Zgodovina umetnosti priča o bogati tradiciji oblikovanja v lesu, v sodobni kiparski produkciji pa je
lesena plastika manj prisotna. Da bi preizkusili tudi sodobnejše, ne le tradicionalne pristope, se
udeleženci delavnice srečajo z različnimi interpretacijami obdelovanja lesa. Vrhunska kiparka ter
izkušena mentorica in pedagoginje začetnike vodi pri prvih korakih, izkušenim udeležencem pa
svetuje pri razvijanju osebnega izraza.
Delavnica ima dolgoletno tradicijo in poteka na mirni lokaciji pod odprtim kozolcem v sklopu Kulturno
turističnega društva Kulturnica Gaberke.
Za udeležbo na tečaju kiparsko predznanje ni pomembno. Za material bo poskrbel organizator,
udeleženci morajo imeti svojo osnovno opremo in orodje.
Več informacij in prijava: http://www.jskd.si/likovnadejavnost/izobrazevanje/2019_20/kiparska_les_20.htm

LIKOVNA DELAVNICA SINJI VRH: STILIZIRANA RISBA
Sinji vrh nad Ajdovščino, od 15. do 21. junija 2020
Mentor: akademski slikar Tone Rački
Kotizacija: 160€
Bivanje: Turistična kmetija Vidmar Sinji vrh, dvoposteljne sobe, polni penzion 40€ na dan
Predznanje: ni pomembno
Rok za prijavo: 31. maj 2020
Število udeležencev: do 12
S stilizirano risbo motiv preoblikujemo v znak, ornament ali simbol, lahko pa je motiv stiliziran tudi z
namenom ekspresivnega učinka. V modernem slikarstvu so stilizirane risbe lahko osnova prečiščene
likovne govorice, ki je figurativna, a se izogiba posnemanju. Intenziven tečaj risanja bo namenjen
spoznavanju stilizirane risbe ter vajam v poenostavljanju motivov, oblikovanju ornamentov in
ekspresivnih figur.
Delavnica ima dolgoletno tradicijo in poteka pod vodstvom dolgoletnega mentorja in avtorja številnih
priročnikov za risanje in slikanje. Sinji vrh leži na izjemni lokaciji na dobrih 1000 metrih nadmorske
višine. Turistična kmetija je znana gostiteljica umetniških srečanj in ustvarjalnih delavnic, bogata
zbirka likovnih del ji daje poseben pečat.
Za udeležbo na tečaju risarsko predznanje ni pomembno. Za osnovne potrebščine in materiale bo
poskrbel organizator.
Več informacij in prijava: http://www.jskd.si/likovnadejavnost/izobrazevanje/2019_20/sinji_vrh_20.htm

NAPOVEDUJEMO LIKOVNA IZOBRAŽAVENJA ZA POLETJE 2020:
 LIKOVNA DELAVNICA ŠMARTNO: INDUSTRIJSKA KRAJINA
Šmartno ob Paki, od 7. do 16. avgusta 2020, mentor: Dušan Fišer
 KIPARSKA DELAVNICA KAMEN
Lesno Brdo pri Vrhniki, od 24. do 28. avgusta 2020, mentorica Alenka Vidrgar
Razpis in prijavnice bodo objavljene v drugi polovici junija.

Telefonsko v času dela od doma nismo dosegljivi. Več informacij: monika.ivancic-fajfar@jskd.si
Spremljajte nas tudi na www.jskd.si in na Facebooku JSKD Likovna dejavnost

AKTUALNE NOVICE IN RAZPISI JSKD
TEDEN LJUBITELJSKE KULURE 2020
Letos se bo navkljub neugodni situaciji za kulturne prireditve Teden ljubiteljske kulture (TLK) –
največji praznik kulture in umetnosti v Sloveniji – vseeno zgodil oz. se že dogaja. Kako, v kakšnem
obsegu, kdo je letošnji ambasador in kako lahko s svojimi prispevki sodelujete oz. pokažete svojo
ustvarjalnost, pa preberite NA TEJ POVEZAVI

KULTURNA ŠOLA 2020 (razpis)
Osnovne šole se lahko prijavijo na razpis za dodelitev naziva KULTURNA ŠOLA 2020 do ponedeljka,
25. maja 2020. VEČ INFORMACIJ.

DODATNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO V KULTURI (razpis)
Rok za prijavo je podaljšan do 1. 6. 2020.

http://www.jskd.si/financiranje/ess/2020/razpis_izobrazevanje_2020.htm

DEJAVNOSTI JSKD V ČASU KARANTENE
http://www.jskd.si/organizacija/karantena_dejavnost_sklada_2020.htm

