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Vljudno vabljeni na likovno delavnico slikanja v naravi pod vodstvom mentorice Karmen Bajec mag. akad.
slik. z naslovom "Kraljestvo risa". Likovna delavnica se bo odvijala od petka do nedelje dne,  30., 31.
avgusta in 1. septembra 2019 na lokaciji Dolenje poljane 3, 1386 Stari trg pri Ložu.
 
Na letošnjem srečanju se bomo podali v naravo, kjer bomo opazovali divji svet gozdnih živali, posebej
risa, ki mu je namenjeno raziskovanje tokratne delavnice. Likovna delavnica bo potekala v sodelovanju s
projektom LIFE Lynx, v okviru katerega bodo z doselitvijo risov rešili dinarsko populacijo pred ponovnim
izumrtjem. Osrednji tehniki bosta svinčnik in akril ali olje, s katerima bomo zasnovali in gradili slike na
tematiko risa ali po lastni zasnovi. V objemu narave bomo spoznavali odnose med prostorom in obliko,
konstruiranje živalske figure, karakter nanosa barv ter barvno perspektivo krajine. Prvi dan se nam bo
pridružil član projektne ekipe LIFE Lynx in nam s predavanjem in vodenim terenskim ogledom osvetlil
skrivni svet risa, njegove življenjske navade in izzive sobivanja z velikimi zvermi. Drug dan bomo na izletu
Jureta Kordiša poslušali interpretacijo narave. Tretji dan bomo zbran študijski material opremili za
razstavo v Gradu Snežnik, ki bo sovpadala z mednarodnim festivalom Plavajoči grad in tako s tematikami
vezanimi na ohranjanje risa, nagovorili tudi širšo javnost. Na delavnico vabljeni tako začetniki kot izkušeni
likovniki. 
 
Akontacija za udeležbo tridnevne delavnice je 75,00 EUR. Na voljo bodo tudi nočitve in prehrana; cena
za dve nočitvi z zajtrkom, kosilom in večernim prigrizkom je 88,00 EUR. 
 
Ker je število mest omejeno, vas vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite do 1. avgusta na
elektronsko pošto: karmenbajec@gmail.com oz. telefonsko številko 031 453 743. 
 
Prijava je obvestilo na mail/telefon ter nakazilo akontacije. Ceno za nočitev in prehrano se plača na
kraju samem. Podrobnejše informacije o programu in prihodu dobijo udeleženci delavnice ob prijavi.
 
Udeleženci s seboj prinesejo: skicirko, risarski in slikarski material, akrilne barve, kot so: topla rumena,
limonina rumena, rdeča karmin, rdeča cinober, modra cian, modra ultramarin, phtalocian modra, žgana
siena, umbra, bela ter slikarska platna. S seboj prinesite udobno obutev za sprehod in slikanje v naravi,
zložljiv stolček, stojalo ter obilo dobre volje. 
 
Likovno delavnico pripravljamo v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani v okviru projekta
LIFE Lynx in s Turizmom Jure, interpretacija narave. 
 
Prijazno vabljeni,
 
Karmen Bajec
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