CUDV Dobrna objavlja razpis za
1. mednarodni likovni natečaj

»NAŠA VELIKA IMENA«
na temo:
IVAN GROHAR in impresionizem.
Z natečajem želimo obeležiti 110 let slikarjeve smrti, ki
bo 19. aprila, in raziskovati v slikarskem slogu značilnem
za njegov čas.

Ivan Grohar je bil rojen 15. junija 1867 v čudoviti vasici Spodnja Sorica, ki ga je
navdihovala. Njene lepote je prenesel na slikarsko platno. Rad se je igral s svetlobo in
jo na različne načine upodabljal, zato ga nekateri imenujejo tudi »sejalec svetlobe«.
Slikal je v značilnem slogu, ki ga uvrščamo v impresionizem. Slikal je s čopičem, z
lopatico, mnoga platna je ponovno preslikal. Svoja znanja in izkušnje je nabiral doma
in v svetu. Njegova najbolj znana dela so Sejalec, Macesen, Pomlad, Snežni metež v
Škofji Loki, Hribček (Holm) … Mnogih idej pa zaradi prezgodnje smrti ni uspel
uresničiti. Umrl je 19. aprila 1911 v Ljubljani.


Razpisni pogoji:



Na likovnem natečaju lahko sodelujejo: učenci posebnega programa,
nižjega izobrazbenega standarda in uporabniki varstveno delovnih
centrov.



Sodelujoči ustvarjajo na temo Ivan Grohar in impresionizem.



Vsak mentor naj pošlje likovne izdelke za ustanovo v samostojni mapi.



Izdelek je lahko delo enega avtorja ali skupine.



Poslani likovni izdelki naj bodo s področja slikarskih tehnik:


tisk s prsti,



trganka,



slikanje s čopičem,



slikanje z lopatico.

Velikost formata slik naj ne presega formata A2. Vsak poslan izdelek naj bo razločno
opremljen z naslednjimi podatki:








ime in priimek avtorja/skupine ter starost;
naslov likovnega dela in likovna tehnika;
ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja);
elektronski naslov mentorja;
naziv in naslov ustanove.

Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna
soglasja staršev za sodelovanje učencev oz. udeležencev v natečaju ter
dovoljenje za javno objavo.



Natečaj traja do srede, 12. maja 2021, ko je zadnji rok za oddajo likovnih del.



Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

CUDV Dobrna
Lokovina 13a
3204 Dobrna
z oznako ZA NATEČAJ “NAŠA VELIKA IMENA”
Likovne izdelke bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni delavci z
likovnega področja. Vsi sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. Prvih pet
izbranih iz vsake kategorije pa bo prejelo tudi nagrade.
Izbrani prispeli likovni izdelki bodo razstavljeni v prostorih CUDV Dobrna ter
virtualno v spletni galeriji. Povezavo do virtualne razstave bodo prejeli mentorji na

svoje elektronske naslove. Razstava likovnih izdelkov z otvoritvenim dogodkom bo
predvidoma zadnji teden v maju.
Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite po telefonu na številko:
03/780 10 00 – tajništvo, 03/548 17 07 - Silvo Lavtižar, med 8. in 13. uro.

