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   likovne delavnice 
   1.–7. julij 2020

   tematske likovne delavnice 
	 	 	 »Po poteh impresij: od Škofje Loke do Sorice«

Likovne delavnice bodo potekale pod vodstvom akademsko izobraženih likovnih ustvarjalcev: Agate 
Pavlovec, Anje Fabiani in Mohorja Kejžarja. Udeleženci bodo svoje delo ob zaključku okronali z 
likovnima razstavama 9. 7. 2020 v Sorici in 10. 7. 2020 v Škofji Loki.

   program
   mentorji

sreda 1. 7. »Kolaž domišljije«  Sorica, Gostišče Macesen
Ustvarjanje domišljijskih kompozicij, ki se bodo na koncu sestavile v skupno sliko. 
Za enotnost in tematsko zaokroženje kolaža v končno umetnino, bodo udeleženci poskrbeli sami.
Miro Kačar, Agata Pavlovec, Anja Fabiani

četrtek 2. 7. »Groharjeva hiša navdiha« Sorica, Groharjeva hiša
Ogled Groharjeve hiše in nadalnje risanje po motivu ene od razstavljenih slik. 
Miro Kačar

petek 3. 7. »Impresije narave« Sorica, okolica Gostišča Macesen
Stopili bomo ven iz zaprtega prostora in slikali bližnjo okolico, tako kot so to storili ustvarjalci 
impresionizma. Po opazovanju bomo na različne načine pokrajino upodobili tudi na platnu. 
Miro Kačar

sobota 4. 7. »Tihožitja« Škofja Loka, Martinova hiša
Risanje tihožitja, ki bo postavljeno v prostoru. Ob risanju se bodo mladi umetniki spoznavali z vprašanji 
proporcev, kompozicije in viziranja. 
Anja Fabiani, Agata Pavlovec

ponedeljek 6. 7. »Po poteh Groharjevega navdiha« Loški muzej Škofja Loka
Ogled Loškega muzeja Škofja Loka in Groharjeve zbirke ter risanje po motivu ene od razstavljenih slik. 
Anja Fabiani, Agata Pavlovec

torek 7. 7. »Sotočje impresij« Škofja Loka, sotočje
Stopili bomo ven iz zaprtega prostora in odšli do sotočja Selške in Poljanske Sore ter po opazovanju 
upodobili reko, sotočje ter okolico. 
Anja Fabiani, Agata Pavlovec

cena:   25 eur / posamezni dan
         120 eur / celoten tečaj

Prijave pošljite na e-mail do 20. junija 2020.
Kontakt: agata.pavlovec@gmail.com | 031 432 457


