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KONTAKTNA OSEBA za prijave in vse informacije o programih, lokaciji in nastanitvi:
mag. akad. slik. Karmen Bajec, karmenbajec@gmail.com, tel. 031 453 743.
 
OBLIKA USPOSABLJANJA: Strokovna delavnica
 
NASLOV DELAVNICE: Kraljestvo risa
 
DATUM DOGODKA: 30., 31. avgust in 1. september 2019
 
Likovna delavnica poteka v okviru projekta LIFE Lynx, v sodelovanju s Turizmom Jure in NMS Grad
Snežnik. Program zajema sledeče aktivnosti:
 
URNIK:
Prvi dan, petek 30. 8. 2019:
Zbirno mesto ob 9. uri. Zbor in nastanitev po sobah na lokaciji Turizem Jure, Dolenje poljane 3, 1386 Stari
trg pri Ložu.
Ob 9.30 predstavitev delavnice in urnika.
Ob 10.00 terensko delo: Predavanje dr. Mihe Krofla z izletom na teren.
Ob 14.00 kosilo.
Ob 15.00 opazovanje motiva. Od skice do likovne kompozicije; zasnova in gradnja risbe.
Ob 19.00 večerni prigrizek.
Ob 20.00 druženje, predstavitev projekta LIFE Lynx in ogled dokumentarnega filma Risova pot.
 
Drugi dan, sobota 31. 8. 2019:
Ob 9.00 zajtrk.
Ob 10.00 dopoldansko delo: Študijsko risanje, senčenje in slikanje narave: živali, rastlinja, detajlov,
pojavov v naravi. Izbor motiva za sliko ali risbo.
Ob 12.00 voden ogled Jureta Kordiša z interpretacijo narave.
Ob 13.30 kosilo.
Ob 14.00 popoldansko delo: Slikanje motivov za samostojni likovni izdelek. V sklopu mednarodnega
festivala Plavajoči grad smo povabljeni v vas Kozarišče, kjer na vrtu domačije Kraševec snujemo
pripravljene motive. V objemu glasbe in pouličnih umetnikov imamo možnost podružiti se z domačini ter
izmenjati vtise o tematiki vezani na ohranjanje risa.
Ob 20.00 večerni prigrizek.
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Tretji dan, nedelja 1. 9. 2019:
Ob 9.00 zajtrk.
Ob 10.00 dopoldansko delo: Detajli v naravi, spoznavanje slikarskih efektov kožuha, mokrega rastlinja,
uporabe čopičev, mešana tehnika. Slikanje motivov sredi narave.
Ob 13.00 kosilo.
Ob 14.00 popoldansko delo: zaključek samostojnega dela. Specifična vprašanja povezana s slikarskimi
ugotovitvami in odprta debata.
Ob 16.00 Zaključek likovne delavnice z izmenjavo vtisov in podelitvijo potrdil o udeležbi. Izbor slik in risb
za razstavo v Gradu Snežnik. Postavitev razstave v Gradu Snežnik.
Ob 19.00 odprtje razstave »Kraljestvo risa« v Gradu Snežnik.
 
Cena:
Likovne delavnice so sofinancirane s strani projekta LIFE Lynx. Na voljo bodo nočitve in prehrana, ki se
poravnajo na kraju samem; cena za dve nočitvi z zajtrkom, kosilom in večernim prigrizkom je 88,00 EUR.
 
 
Udeleženci delavnice naj s seboj prinesejo:
-       Skicirko,
-       eno ali več slikarskih palet,
-       risarski in slikarski material kot so svinčnik, radirka, akrilne ali oljne barve: topla rumena, limonina
rumena, rdeča karmin, rdeča cinober, modra cian, modra ultramarin, phtalocian modra, žgana siena,
umbra, bela ter po izbiri ostale,
-       kozarec za vodo s pokrovom,
-       krpo za brisanje čopičev,
-       platna in druge podlage po izbiri,
-       obešanke pritrjene na platno ali druge slikarske podlage (za takojšnje obešanje na razstavo), risbe
bodo uokvirjene iz strani organizatorja,
-       stojalo,
-       zložljiv stolček,
-       udobna oblačila ter obutev za sprehod in delo v naravi: pokrivalo, vetrovka, toplejša oblačila za
večere, zaščito za sonce.
-       repelent za klope/komarje.
-       steklenico za vodo.
V primeru dežja je možnost pokritega prostora zagotovljena.
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