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R A Z P I S 

TEČAJ SLIKANJA ZA ODRASLE 
 

SLIKARSKI TEČAJ - NADALJEVALNI 
je namenjen odraslim ustvarjalcem z različnim slikarskim ali likovnim predznanjem.  
Skupina tečajnikov je razdeljena v dve skupini.  
 
Prva skupina nadaljuje s sestopom v odkrivanje lokalnega tona in lokalne barve skozi risanje tihožitij, kjer 
upodabljajo geometrijske in organske oblike. Poudarek je na slikanju in obvladovanju barvnih odnosov in 
barvnih zakonitosti.  
Druga skupina nadaljuje s slikanjem portreta, bodisi po živem modelu, fotografiji ali reprodukciji. Dodana 
tema in motiv je slikanje figure, kjer je fokus na spoznavanju osnovnih proporcev in zakonitosti človeškega 
telesa v lokalni barvi. Obe skupini skupaj začneta delo z 20 minutnimi hitrimi risbami figure, kjer se 
preizkušajo v različnih medijih in intuitivni risbi. Glavni del tečaja je slikanje, na koncu pa se vsa dela 
verbalno ovrednoti. 
 
Material in pripomočke tečajniki prinesejo sami. 
  

Tečaj poteka ob torkih od 17. do 20. ure, v Galeriji hiša sonca Logatec, Notranjska c. 14,  
razen med šolskimi počitnicami in prazniki. (10 srečanj / 9. 1. – 20. 3. 2018)  
V primeru nepredvidene odsotnosti (bolezni) mentorice se tečaj podaljša. 
 

Mentorica:  Ana Sluga, mag. umetnosti 
Kotizacija: 150,00 evrov 
 
- Rok prijave: do 3. 1. 2018 

- Program je namenjen odraslim, od višjih letnikov srednje šole dalje. 

- Zaželeno (ni nujno) slikarsko ali likovno predznanje. 

- Tečaj bo potekal  v  Logatcu. 

- Število udeležencev je omejeno (7 – 10), zato pohitite s prijavo. 

- Prijavite se s popolno izpolnjeno prijavnico, ki jo pošljete na izpostavo, zaželeno po e-pošti (naslov - v 

glavi dopisa).  

- Ob zadostnem številu zbranih prijav, vam bomo poslali potrebne informacije in navodila ter predračun in 

položnico za plačilo kotizacije.  

- V kotizacijo je vključena šolnina in DDV. Kotizacijo je treba poravnati v celoti pred začetkom. 

- Prijava je potrjena po plačanem predračunu. Že plačano kotizacijo vrnemo samo v primeru bolezni, ob 

predložitvi zdravniškega potrdila! 

- Če se boste prijavili, pa se ne boste mogli udeležiti, to sporočite takoj! 

- Ob nezadostnem številu prijav, bomo tečaj odpovedali in vas obvestili. 
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