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Spo5tovani! i,alec, 8. 10. 2018

Vabimo Vas, da se odzovete vabilu na likovni razpis 19. BBNALA OTROSKE GRAFIKE na temo:

BARVA V GRAFIKI

Tema ponuja Siroko izhodi(Ee za razllilne izvime motivne ideje in domi5ljijo. Dopu5da vse grafidne moftrosti
izvajalcem in njihovim pedagogom. Predvsem pa spodbuja k barvnemu tisku. Naj bo to barva kot podlaga tisku,
ali pa tisk v eni ali ved barvah. Sprejemljive so vse klasidne grafidne tehnike. Foto in digitalne reprodukcije
drugih likovnih zvrsti (slikarskih, kiparskih,..) pa bodo zavmjene.

V natedaju sodelujejo udenci od 1. do 9. raneda slovenskih osnovnih 5ol in pred5olski otroci iz vrtcev.
Vsaka Sola lahko do 26. apila2Ol9 poSlje do 10 grafik zrazredne stopnje (1. do 5. r.) in l0 s predmetre stopnje
(6. do 9. r.) do formata 70 x 90 cm brez paspartujev na naslov:
I. OSNOVNA SoI.a L,N-EC, Silihova t,33t0Zatec.

Grafidne liste naj avtorji opremijo lastnorodno (razen v pred5olskih ustanovah) pod nadzorom likovnih
pedagogov po naslednjem vrstnem redu:

- leto nastanka graffte,
- grafidnatehnika,
- Stevildna oaaka odtisa,
- naslov dela,
- avtorjev podpis in razed.

Grafidni listi ne smejo biti starej5i od dveh let.

Na hrbtni strani grafidnega lista napi5ite naslednje podatke:
- naslov grafike in tehnika,
- ime in priimek udenca, razred ali starost,
- ime inpriimekpedagoga, e-mail
- ime in naslov Sole.

Rezultate selektivnega lz;borq ki ga bo opravila strokovna komisija, boste prejeli pred koncem tega Solskega leta.

Odprtje razstave s podelitvijo nagrad bo v oktobru 2019, podelili pa bomo:
- l0 enakowednih nagrad Solam (diplome), avtorjem (zlate plakete in diplome) in njihovim mentodem

diplome
- vsi udeleZenci razstave bodo prejeli prizranja in razstavne kataloge.

Ta dan si boste lahko ogledali tudi razstavo grafidnih del dastnega predsednika.

Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite po telefonu na 3t. 03 713 24 22.
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redni prof. mag. ertomir Frelih,
spec., PeF UL Ljubljana, strokovni sodelavec bienala
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ravnateljic4 predsednica pripravljalnega odbora bienala


