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>sporočilo< 

NEKOČ JE BIL KOS LESA 

V Šmartnem ob Paki bo od petka, 25. 5. 2012, do nedelje, 27. 5. 2012, potekala že deseta kiparska 

delavnica Les, ki jo v sodelovanju z Javnim zavodom Mladinski center Šmartno ob Paki pripravlja 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Velenje. Letos bo na  delavnici 

sodelovalo 18 ljubiteljskih ustvarjalcev. Delavnica bo potekala ob Mladinskem centru v Šmartnem 

ob Paki, vodila pa jo bo priznana akademska kiparka Dragica Čadež Lapajne. Pevka in slikarka ter 

večletna udeleženka delavnice Severa Gjurin pa bo ob praznovanju desetletnice v petek, 25. 5. 

2012, ob 21. uri, na vrtu pod lipo pri Hiši mladih v Šmartnem ob Paki pripravila solo koncert.  

Les omogoča večplastno likovno govorico, iskanje odnosov med masivnostjo in skeletno strukturo ter 

umeščanje v prostor. Zaradi svojih karakteristik je tesno povezan z zgodovinskim razvojem človeštva 

v vseh obdobjih njegove ustvarjalnosti, zato tudi ne preseneča, da je tradicija oblikovanja lesa pri nas 

in v svetu zelo dolga. Čeprav je bil v kiparstvu v določenih obdobjih les zapostavljen material, se 

vedno znova vrača. 

 

Osnovna ideja, ki je vodila organizatorje že od vsega začetka, je povezovanje tradicionalnih znanj in 

načinov obdelave materiala z najsodobnejšimi tehnologijami in umetniškimi praksami. Ta segment 

uvršča projekt tudi v najnovejši evropski trend kreativnih industrij. Poleg tega združuje in povezuje 

energijo in ambicije ljubiteljskih likovnih ustvarjalcev ter ustvarjalcev in pedagogov najvišjega ranga. 

Potreba po lastnem izražanju, ki se kaže tudi v ljubiteljskem ustvarjanju, potrjuje, da je les lahko 

navdih za kreativno delo, oblika delavnice pa omogoča družabni način odkrivanja njegove skrivnosti 

in izmenjavo pogledov na umetnost. 

 

Dodatne informacije: 

Tatjana Vidmar, samostojna strokovna svetovalka območne izpostave JSKD Velenje 

tatjana.vidmar@jskd.si 

031 605 429 

Andreja Koblar Perko, samostojna strokovna svetovalka za likovno dejavnost JSKD 

andrejak@jskd.si 

041 532 154 
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