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>sporočilo< 

N A R A V A  P O G L E D A – A V T O N O M I J A  P O D O B E 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) prireja že 26. slikarsko delavnico, ki se bo pričela  3. 

avgusta 2012 v Hiši mladih - Mladinskem centru Šmartno ob Paki pod vodstvom in mentorstvom 

akademskega slikarja specialista Dušana Fišerja. Delavnica bo potekala do 12. avgusta, dan pred 

zaključkom, 11. avgusta, pa se bo deset udeležencev predstavilo z razstavo svojih del, ki jo bomo v 

Hiši mladih odprli ob 20. uri.  

Likovna delavnica JSKD ima dolgo in pestro tradicijo. Triindvajset let je potekala v Šmartnem v 

Goriških Brdih, letos pa bo že tretjič v Šmartnem ob Paki. Zaradi specifičnega programa in načina dela 

je posebnost v slovenskem prostoru. Program letošnje delavnice bo temeljil na raziskovanju človeške 

figure - njene forme v kontekstu vsebine, ki je vezana na prostor in čas, v katerem živimo.  

Delavnica bo obsegala vaje iz risanja in slikanja človeške figure v naravni velikosti. Pri tem bodo 
udeleženci raziskovali svoj osebni likovni izraz, subjektivnost pogleda in sporočilnost vsebin, v katere 
je figura vpeta. 
 

Delavnica je namenjena odraslim, ustvarjalcem, študentom in pedagogom, ki že imajo osnovna 

likovna znanja, predvsem pa afiniteto do razpisane teme. Tema je vsako leto drugačna, saj je namen 

delavnice raziskovanje in preizkušanje različnih sodobnih likovnih pristopov in praks. Poudarek je na 

skupinskem delu, v okviru skupaj dogovorjenih formalnih izhodišč pa vsak udeleženec išče svoj 

individualni izraz. Pri tem je vloga mentorja izjemno pomembna, saj zastavlja vprašanja in pomaga 

pri iskanju odgovorov. Rezultat takega ustvarjalnega druženja je razstava, ki je praviloma drugačna od 

vsega, kar običajno razumemo pod oznako »ljubiteljsko slikarstvo«.  

Dodatne informacije: 

Andreja Koblar Perko, samostojna strokovna svetovalka za likovno umetnost JSKD 

041 532 154 

 

 


