SLIKARSKA KOLONIJA »MOTIVI CELJA«
(TEDEN OTROKA 2013)

V TEDNU OTROKA bomo kot vsako leto organizirali slikarsko kolonijo za nadarjene
osnovnošolce, ki bo letos potekala na temo Motivi starega mestnega jedra in Kako je biti
otrok v današnji družbi.
Vabimo učence osnovnih šol, ki imajo poseben interes do likovne umetnosti, da se udeležijo
delavnice, ki bo 9.oktobra,
oktobra, s pričetkom ob 10.00
10. 0 uri . pod mentorstvom akademske
slikarke in prof. likovne umetnosti MANJE VADLA*.
1. del :
- Otroci se zberejo ob 10.00
0 uri pred gledališčem,
- pogovor o delu, napotki,…
- sprehod po mestu,
- iskanje motivov za slikanje, skiciranje, slikanje…
- malica,
- ob slabem vremenu – slikanje v notranjih prostorih,
- skupno ocenjevanje del,
- gled razstave.
2. del :
- ZAKLJUČNA PRIREDITEV
- Otvoritev razstave bo v petek, 11. oktobra, ob 16.00 uri v prostorih MDPM Celje. Na
zaključno prireditev so vabljeni tudi starši in mentorji mladih ustvarjalcev.
- Podelitev priznanj za udeležbo.
Iz vsake šole se lahko slikarske kolonije udeleži tudi več učencev od 3.3. 9. razreda OŠ. S seboj
morajo imeti čopiče različnih debelin, podlago za slikanje in stolček.Za ves ostali material :
papir, barve, malico, spremstvo, mentorje..bomo poskrbeli mi.
Mladi likovniki bodo slikali motive gledališča in poskušali vključevati temo Tedna otroka... S
svojimi slikarskimi dosežki se bodo predstavili na likovni razstavi.
V prijavi navedite priimek in ime učenca, njegov naslov, e-mail,
e mail, rojstne podatke, tel. številko
štev
staršev in plačnika.
Prijave pošljite na naslov MEDOBČINSKO DRUŠTVO prijateljev mladine Celje, Kidričeva 3,
3000 Celje, do 4. oktobra 2013 po faxu, pošti, po telefonu ali po ee mailu
mzpm11@gmail.com.

Prosimo, da bi bili udeleženci delavnice v sredo dopoldne prosti.pouka.

•

Akademska slikarka Manja Vadla
je rojena 27. 05. 1967 v Celju, kjer živi in ustvarja. Diplomirala je junija 1999 na
Pedagoški fakulteti v Ljubljani na oddelku likovne pedagogike (prof. Huzjan slikarstvo). Status samostojnega ustvarjalca na področju slikarstva je dobila leta
2001, leto prej pa je opravila strokovni izpit za poklic profesorice likovne umetnosti.
Trenutno opravlja magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v
Ljubljani, zanjo pa je že več kot sto samostojnih in skupinskih razstav. Vzporedno z
razvijanjem samostojne umetniške produkcije je ena izmed pobudnic in najaktivnejših
članic kolektivnih umetniških akcij celjske likovne scene.

