
 

 
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SEVNICA  
in  
JSKD OI SEVNICA 

 
 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica  
tel.: 07/816-09-70, GSM: 041/328-166 

e-pošta: zkd.sevnica@siol.net 

 

RAZPISUJE 
 

OBMOČNO LIKOVNO DELAVNICO 

o teoriji barv  

»BELA, ČRNA + 7« 
 

Vabimo vas na dvodnevno likovno delavnico, posvečeno spoznavanju osnov teorije barv »BELA, 

ČRNA + 7«. Na delavnici bomo spoznali osnovne zakonitosti barvnih odnosov, lastnosti barv in še 

mnogo zanimivega. Skupaj bomo naredili tudi več vaj. Drugi del delavnice bo posvečen praktičnemu 

delu  -  izdelava slike na platnu. 

 

Dvodnevna likovna delavnica se bo pričela v soboto, 30. novembra, od 9. do 12. ure, v zaodrju 

Kulturne dvorane Sevnica. Datum drugega dela delavnice bomo določili naknadno. 

 

Delavnico bo vodila likovna pedagoginja Elena Sigmund.  

Elena Sigmund je prof. likovne pedagogike, oblikovalka vitrajev, likovna ustvarjalka. Izobraževala se je 

na Smolenski državni univerzi, Rusija.  Za vitraj ,,Golobi'' je bila na mednarodni razstavi nagrajena z 

diplomo strokovne komisije. Za podjetje EF Art – atelje oblikuje unikatne vitraje ter mozaike za 

stanovanja, pisarne, samostane in cerkve. V letu 2013 je bila slika »Ples s ptico sreče« izbrana izmed 800 

udeležencev mednarodnega likovnega natečaja  »Tears of happiness«  v polfinale. Trenutno je slika 

razstavljena v Oxford, University College, MCR .  

 

PRIJAVE: 

 Delavnica je brezplačna. Za material, ki ga boste potrebovali pri ustvarjanju je poskrbljeno.  

S seboj prinesite samo slikarske čopiče. 

 Rok prijave: Prijavnice pošljite do četrtka, 28.11.2013 na zgoraj naveden naslov ali na e-pošto: 

zkd.sevnica@siol.net. 

 Število udeležencev je omejeno na 10, zato pohitite s prijavami. 

 

Z lepimi pozdravi, 

 

Katja Pibernik,                                                                                                                                                         Jože Novak,   

JSKD OI Sevnica                                                                                              predsednik ZKD Sevnica 

mailto:zkd.sevnica@siol.net


 

 
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SEVNICA  
in  
JSKD OI SEVNICA 

 
 

Glavni trg 19, 8290 Sevnica  
tel.: 07/816-09-70, GSM: 041/328-166 

e-pošta: zkd.sevnica@siol.net 

 

PRIJAVNICA 
 
 

OBMOČNA LIKOVNA DELAVNICA 

o teoriji barv  

»BELA, ČRNA + 7 
 
 
 
UDELEŽENEC/KA: 

 

Ime in priimek_________________________________________Leto rojstva:_______________ 

 

Naslov (ulica, št.):_______________________________________Pošta:___________________ 

 

Telefon:______________________________e-pošta:__________________________________ 

 

Delujem v (skupina, društvo):______________________________________________________ 

 

 

 

Datum:          Podpis: 

 

 

 

 

Rok prijave: četrtek, 28.11.2013 


