RAZPISUJETA

25. OTROŠKI EXTEMPORE
Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in Galerija Božidar Jakac
prirejata že 25. srečanje mladih likovnih ustvarjalcev. Učenci bodo svoja dela
razstavili v prostorih ene največjih slovenskih galerij, Galerije Božidar Jakac v
Kostanjevici na Krki.
Datum: petek, 25. 4. 2014
Tema: TIPIČNI KOSTANJEVIŠKI ČOLNI
Tehnika: slikanje z akrilnimi barvami
Naša šola bo pripravila iz kartona izdelane pomanjšane replike tipičnega lesenega
kostanjeviškega čolna, takšnega, kot so ga nekoč in v redkih izjemah še danes,
izdelovali v Kostanjevici na Krki. Za mestece na otoku je namreč značilno, da ima
vsaka hiša tudi svoj čoln.
Tako izdelan čoln boste nato v skupinah (3 učenci iste šole) poslikali z akrilnimi
barvami. Motivi poslikav so lahko zelo različni: barvno zanimive kompozicije, vzorci,
motivi narave… Vaša domišljija ima tu prosto pot.
Če se boste na ustvarjanje želeli pripraviti že doma, vam posredujemo mere
(pomanjšanih) čolnov:
Dolžina čolna: 132 cm
Dno čolna:
• širina zadaj: 12,5 cm
• sredina: 20, 5 cm
• spredaj: 10 cm
Višina stranic:
• zadaj: 9 cm
• sredina: 10 cm
• spredaj 5 cm
Širina treh sedežev v čolnu: 8 cm
V Kostanjevici bo delo po jutranjem sprejemu potekalo v prostorih in na površinah
Galerije Božidar Jakac, kjer bomo poslikane čolne po končanem ustvarjanju tudi
razstavili.

RAZPISNI POGOJI
Vsaka prijavljena šola lahko sodeluje z največ tremi udeleženci v okvirni starosti od
11 do 15 let.
Za udeležence in njihove spremljevalce bomo pripravili dopoldansko malico, kosilo,
popoldansko malico in pogostitev ob otvoritvi, brezplačne oglede kostanjeviških
znamenitosti, vsi pa za sodelovanje prejmejo tudi priznanja in spominska darila.
UDELEŽENCI PRINESETE S SEBOJ:
• akrilne barve, čopiče…, zaščitno podlago za slikanje (papir ali polivinil)
Prosimo vas, da prijavnico z natančnimi imeni udeležencev (učencev in mentorjevspremljevalcev) pošljete najkasneje do 18. aprila 2014 na naslov.
Osnovna šola Jožeta Gorjupa
Gorjanska cesta 2
8311 Kostanjevica na Krki
Slovenija
ali na elektronski naslov šole:
o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si ALI
melita.skusek@guest.arnes.si
Okvirni program prireditve:
PETEK, 25. april 2014
9.00 – 9. 30 – zbiranje v OŠ, prijava, sprejem
9.30 – 13.00 – odhod v Galerijo Božidar Jakac, ustvarjanje v
delavnicah
13.00 – 14.00 – KOSILO ZA VSE UDELEŽENCE
14.30 – 17.30 – vodeni ogledi Kostanjevice, Galerije Božidar Jakac,
Kostanjeviške jame, vožnja s čolni
18.00 – SLAVNOSTNA OTVORITEV RAZSTAVE likovnih del,
nastalih na 25. extemporu – dvorišče Galerije Božidar Jakac:
 slovesen zaključek extempora
 podelitev priznanj za udeležbo
 družabni del s pogostitvijo
Spoštovani ravnatelji, cenjeni mentorji,
veseli bomo, če boste v našem imenu na zaključek 25. extempora povabili tudi starše
mladih likovnikov, pa tudi nekdanje udeležence kostanjeviškega likovnega srečanja
in predstavnike lokalnih skupnosti.
Iskrena hvala za dosedanje sodelovanje. Veselimo se ponovnega snidenja v
dolenjskih Benetkah in Vam želimo prijeten dan.
Direktor Galerije Božidar Jakac
Bojan Božič, l. r

Ravnateljica OŠ Jožeta Gorjupa
Melita Skušek, prof.

PRIJAVNICA NA 25. OTROŠKI EXTEMPORE ZA
UČENKO/ UČENCA (pišite s tiskanimi črkami)
OSNOVNA ŠOLA

IME, PRIIMEK UČENKE/CA
(velike tiskane črke)

STAROST,
RAZRED, SPOL

IME, PRIIMEK
SPREMLJEVALCA/
LIKOVNEGA PEDAGOGA

