DELAVNICE MED ŠOLSKIMI POČITNICAMI
(v sodelovanju z JSKD OI Trebnje)

Z vami že več kot 50 let.

RAZSTAVNI PROGRAM GALERIJE

Center za izobraževanje in kulturo Trebnje

STRIP 2

Delavnica stripa namenjena začetnikom
in nadaljevalna delavnica
Izvajalec: Santiago Martin
Čas izvajanja: 22. do 24. februar 2016,
vsak dan od 10. do 13. ure
Trajanje: 9 ur
Cena: 2€ na osebo

21. maj do 11. oktober 2015
RAZSTAVA KLASIKA SLOVENSKE NAIVNE
LIKOVNE UMETNOSTI: ANTON REPNIK

G A L E R I J A

15. oktober 2015 do 14. februar 2016
RAZSTAVA IZ GALERIJSKIH DEPOJEV

L I K O V N I H

18. februar do 15. maj 2016
GOSTUJOČA RAZSTAVA

SA M O R A S T N I KOV
T

26. maj do 23. oktober 2016
RAZSTAVA KLASIKA SLOVENSKE NAIVNE
UMETNOSTI

MESTO TREBNJE IN GALERIJA LIKOVNIH
SAMORASTNIKOV TREBNJE

Pot vodi obiskovalce po sledeh starih Rimljanov, mimo
pomembnejših stavb in stavbne dediščine Trebnjega in
okoliških krajev ter se konča v Galeriji likovnih samorastnikov
Trebnje. Obiskovalci spoznavajo značilnosti dolenjske pokrajine,
grajsko kulturo in čebelarstvo ter druge momente naravne in
kulturne dediščine Trebnjega in okolice.
Trajanje: 150 min ali po dogovoru.
Cena: po ceniku CIK Trebnje

DNEVI ODPRTIH VRAT (brezplačen vstop):
3. 12., 8. 2., 18. 5., v času
Mednarodnega tabora likovnih
samorastnikov
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GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE
Goliev trg 1, 8210 Trebnje
t: +386(0)7 34 82 100/ 106, 031 371 404
f: +386(0)7 34 82 102/ 107
galerija@ciktrebnje.si, www.galerijatrebnje.si
ZIMSKI ODPIRALNI ČAS (od 1. 10. do 30. 4.):
od torka do petka od 10. do 12. in od 14. do 18. ure,
sobota od 14. do 18. ure.
POLETNI ODPIRALNI ČAS (od 1. 5. do 30. 9.):
od torka do petka od 10. do 12. in od 14. do 19. ure,
sobota od 14. do 19. ure.
Galerija je za obiskovalce zaprta vsako nedeljo in
ponedeljek ter 1. 1., 1. 5., 1. 11. in 25. 12.

Obiski v delovnem času galerije so za organizirane skupine
otrok do 15 let brezplačni. V želji, da vam zagotovimo
kakovostno vodstvo po razstavah galerije, vas naprošamo, da
vsak obisk najavite vsaj 5 delovnih dni prej.
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Ob vodenem ogledu učenci spoznavajo likovna dela umetnikov
na stalni in aktualni začasni razstavi. Galerijska zbirka omogoča
poglobljeno spoznavanje del na steklu, lesu, platnu in papirju ter
vpogled v ustvarjalnost svetovne in domače naive.
Trajanje: 45 min ali po dogovoru.
Cena: otroci do 15. let imajo prost vstop, 1,5€ na osebo za
dijake in študente.
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PEDAGOŠKI
PROGRAM
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VODENJE PO STALNI IN ZAČASNI RAZSTAVI

E

11. do 18. junij 2016
49. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH
SAMORASTNIKOV TREBNJE

08 / 2015

OSTALE DEJAVNOSTI
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TEMATSKA VODSTVA
• SPOZNAJMO GALERIJO
• VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL

Pri obeh oblikah vodstva učenci spoznajo galerijo kot prostor
namenjen kulturi, spoznajo osnovne pojme, kot so stalna razstava,
začasna razstava, umetnik, slika, kip, slikarski material …, razvijajo
kulturno zavest, razvijajo likovno občutljivost in pridobivajo odprtost
za različne načine likovnega ustvarjanja.
Pri vrednotenju likovnih del, izbrana likovna dela opazujejo,
primerjajo in utemeljujejo svoje mišljenje. Spoznavajo pomen
kulturne dediščine, utrjujejo pojme s področja likovne umetnosti
ter pridobivajo zmožnost opazovanja, primerjanja, razumevanja
in kritičnega vrednotenja.

• LIKOVNO DELO SKOZI ZGODBO
• ZAČASNA RAZSTAVA

Učenci spoznavajo izbrana likovna dela s pomočjo zgodbe,
razvijajo spomin, domišljijo, likovno vizualizacijo, prostorsko
predstavljivost ter utrjujejo likovne pojme.
Skozi začasne razstave pa učenci spoznajo različne likovne
materiale in tehnike, utrjujejo likovne pojme, različne načine
likovnega izražanja ter razvijajo sposobnosti opazovanja,
prostorske predstavljivosti in domišljije.
Tematska vodstva so namenjena učencem vseh
razredov osnovnih šol.
Izvajalka: Andrejka Vabič Nose
Čas izvajanja: odpiralni čas galerije
Trajanje: 30 do 45 minut
Cena: brezplačno

URNIK USTVARJALNIC
• 17. do 20. november 2015: Krajina / Portret
• 12. do 15. januar 2016: Krajina / Portret
• 15. do 18. marec 2016: Ilustracija
• 12. do 15. april 2016: Krajina / Portret
Prijave za vse ustvarjalnice sprejemamo do 30. septembra
2015, oz. do zapolnitve mest, na tel. št. 07/34 82 106
ali 031/371 404 ali na e-naslov: galerija@ciktrebnje.si.

USTVARJALNICE ZA UČENCE
I. TRIADE
• KRAJINA

V uvodnem delu se učenci seznanijo z galerijo in upodobitvami
krajine v zbirki. V drugem – praktičnem delu učenci upodabljajo
krajinski prizor na papir ali v glini. Učenci razvijajo ustvarjalne
risarske, slikarske ali kiparske veščine, občutek za likovni motiv
in njegovo vključevanje v format, razvijajo občutek za odnose
med barvami in občutek za gradnjo prostora.

• PORTRET

V uvodnem delu se učenci seznanijo z galerijo in njeno
zbirko ter na stalni razstavi seznanijo portretne upodobitve. V
drugem – praktičnem delu učenci upodabljajo (portretirajo)
sošolca. Učenci razvijajo sposobnost opazovanja, prostorske
predstavljivosti, vizualizacije, občutek za prostor in ustvarjalne
risarske, slikarske in kiparske zmožnosti.
Izvajalka: Andrejka Vabič Nose
Tehnika dela po predhodnem dogovoru: barvica,
tempera barve, glina …
Čas izvajanja: odpiralni čas galerije
Trajanje: 90 minut
Cena: brezplačno

USTVARJALNICA ZA UČENCE
II. IN III. TRIADE IN DIJAKE
• ILUSTRACIJA

V uvodnem delu učenci spoznajo ilustracijo, delo ilustratorja in
kako nastane ilustracija, v praktičnem delu pa pod mentorstvom
na izbrano zgodbo sami izdelajo ilustracijo.
Učenci urijo občutek za prostorsko predstavljivost in vizualizacijo,
spoznavajo povezavo med besedilom in sliko ter spoznavajo
različne načine izražanja na ploskvi.
Izvajalka: Maja Kastelic
Tehnika dela: svinčnik, suhe barvice, vodene barvice
Čas izvajanja: odpiralni čas galerije
Trajanje: 4 pedagoške ure
Cena: 5€ na osebo (ustvarjalnica se izvede
za skupino z najmanj 6 udeleženci)

SOBOTNO GALERIJSKO DOPOLDNE
(v sodelovanju z JSKD OI Trebnje)
Vsako prvo soboto v mesecu ste v šolskem letu 2015/16
med 10. in 12. uro vabljeni v Galerijo likovnih samorastnikov
Trebnje, kjer bodo z vami ustvarjali lokalni umetniki. Delavnice
so namenjene predvsem otrokom starim od 6 let dalje,
vabljeni pa tudi mlajši v spremstvu staršev in vsi ostali, ki
vas zanima ustvarjanje.
Cena posamezne delavnice je 2€ na osebo (ustvarjalnica
se izvede za skupino z najmanj 6 udeleženci).

OKTOBER: ŠKRATOVILE OŽIVIJO
3. oktobra boste prisluhnili zgodbi o škratovilah, ki jo je
napisala Desa Muck. V vaši družbi bo ilustratorka Eva Nina
Cajnko, s katero boste narisali čarobni svet teh očarljivih bitij.

NOVEMBER: KAKO NASTANE ZGRADBA
7. novembra se pridružite arhitektki Polonci Kastelic,
ki bo govorila o arhitekturi, zanimivih stavbah po Trebnjem
in v svetu ter predstavila svoj poklic. Skupaj z njo boste
ustvarjali modele stavb.

DECEMBER: OSTANKI SO LAHKO TUDI OKRAS
5. decembra boste v družbi z Aleksandro Šepec, modno
oblikovalko in lastnico blagovne znamke Lepe obleke,
prisluhnili temu, kaj je to moda, spoznali materiale, iz katerih
so naša oblačila in še mnogo več. Iz kosov blaga boste
oblikovali okraske za jelko.

FEBRUAR: PUSTNA MASKA
6. februarja bo z vami ustvarjala Ana Cajnko, umetnica
in likovna pedagoginja, ki bo predstavila različne materiale
iz katerih lahko ustvarjate in jih najdete doma. Na delavnici
bo nastala čisto vaša enkratna pustna maska s pomočjo
kolaža.

MAREC: MOJ CVET IZ ŽICE
5. marca se bomo že spomnili na dan žena in materinski
dan ter iz žice in najlona ustvarjali rožice, metuljčke in še kaj
pod vodstvom umetnice Nine Kolar, ki v svoji Unikatnici
ustvarja nakit, slike, voščilnice itd.

APRIL: GLINENI UNIKAT
2. aprila vas v svojo družbo vabi Irena Blaznik, ki vam bo
razkazala svoj svet unikatne keramike ter vam predstavila
kako poteka delo z glino. Vodila vas bo v ustvarjanju vaših
unikatnih izdelkov iz gline.
Več informacij: oi.trebnje@jskd.si | t: +386(07) 34 81 250

