
Alexandre Marion, 
Francija

Rojena je bila leta 1981 v 
Nici. Pridobila je izobrazbo 
učiteljice, vendar se 
nikoli ni zaposlila v tem 
poklicu. Vrsto let je delala 
v knjigarni. S slikanjem se 
poklicno ukvarja od leta 
2010. Samostojno je svoja 
dela predstavila v Franciji, 
na skupinskih razstavah 
pa v Italiji, Kanadi, Češki 
republiki, na Poljskem in 
Tajvanu. 

Samaneh Atef 
Derakhshan,  
Iran

Rojena je bila leta 1989 
v Iranu. Živi v iranski 
provinci Guilan. Po 
izobrazbi je inženirka 
računalniških ved. S 
slikarstvom se poklicno 
ukvarja od leta 2014. 
Sodeluje z Galerijo Jean-
Jacques Mandel v Franciji. 
Svoja dela je razstavljala 
v Srbiji, na Danskem, v 
Franciji, na Nizozemskem 
in v Indiji. Sodelovala je na 
50. Mednarodnem taboru 
likovnih samorastnikov 
Trebnje leta 2017.

UDELEŽENCI

52. MEDNARODNEGA 
TABORA LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV 
TREBNJE

Novembra 2018 je Galerija likovnih 

samorastnikov Trebnje objavila javno 

povabilo k prijavi na 52. Mednarodni 

tabor likovnih samorastnikov Trebnje 

(MTLS). Nanj se je odzvalo skoraj trideset 

umetnikov, med katerimi je strokovni svet 

izbral udeležence 52. MTLS. 

Slovesno odprtje 52. MTLS bo v soboto, 

8. junija 2019, ob 18. uri. Pisana druščina 

umetnikov z vsega sveta bo svoje stvaritve 

obiskovalcem predstavljala vse do petka, 

14. junija 2019. V soboto, 15. junija, bo 

potekal zaključek MTLS s predajo del, 

podelitvijo priznanj in z razglasitvijo 

nagrajenca, ki se bo v Galeriji likovnih 

samorastnikov Trebnje predstavil s 

samostojno razstavo.

Vlasta A. 
Gottstein, 
Slovenija/Nemčija

Rojena je bila leta 1946 
v Celju. Deset let kasneje 
se je z družino preselila v 
Nemčijo, kjer živi še danes. 
Šolala se je za gradbeno 
risarko, kasneje pa tudi 
za oblikovalko tekstila. 
Ustvarila si je družino in 
na potovanjih odkrivala 
svet. Risanja se je učila pri 
različnih mentorjih. Redno 
sodeluje na razstavah, 
delavnicah in kolonijah. 
Samostojno je razstavljala 
v Nemčiji, Švici, Italiji in 
Sloveniji, na skupinskih 
razstavah pa v Sloveniji, 
Švici in Nemčiji. 

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

Vir fotografije: arhiv GLST



Sandrine 
Lepelletier, 
Francija

Rojena je bila leta 1971 v 
mestu Evreux, sedaj pa živi 
v Rouenu. Z glino je pričela 
intenzivneje ustvarjati leta 
1997. Pet let kasneje je 
svoje umetnine prvič javno 
predstavila. Samostojno 
je razstavljala v Franciji 
in Italiji, na skupinskih 
razstavah pa v Franciji, 
Belgiji in v ZDA. 

Giuliano Zoppi, 
Italija

Rojen je bil leta 1955 v 
Piacenzi, sedaj pa živi in 
ustvarja v Parmi. Sprva se 
je nad umetnostjo samo 
navduševal, leta 1981 pa 
se je slikarstvu povsem 
predal. Njegova dela se 
nahajajo v stalnih zbirkah 
številnih muzejev po vsem 
svetu, med drugim tudi v 
Kanadi in Franciji. Bil je 
udeleženec 33., 34., 35., 
37. in 39. Mednarodnega 
tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje.

Tomaž Hartman, 
Slovenija

Rojen je bil leta 1957 v 
Ljubljani, sedaj pa živi 
v Kočevju. Po poklicu je 
inženir gozdarstva. Les ga 
je povsem prevzel, zato 
se mu je posvetil tudi v 
ustvarjanju. Svoja dela je 
razstavljal na samostojnih 
razstavah v Sloveniji in na 
Hrvaškem. 

Martin Pap,  
Srbija

Rojen je bil leta 1960 v 
Padini, kjer živi še danes. 
S slikanjem je pričel leta 
1985. Javno razstavlja 
od leta 1996, ko se je 
slikarstvu posvetil tudi 
poklicno. Od leta 2013 
je član Galerije naivne 
umetnosti v Kovačici. 
Samostojno je razstavljal 
v Srbiji, Grčiji in na 
Slovaškem, na skupinskih 
razstavah pa tudi v drugih 
državah po svetu.

Franjo Klopotan, 
Hrvaška

Rojen je bil leta 1938 v 
bližini Novega Marofa. Izučil 
se je za retušerja za globoki 
tisk. Pri slikanju se je najprej 
navezoval na t. i. hlebinsko 
šolo, kasneje pa se je od nje 
oddaljil in razvil značilne 
podobe z domišljijskimi 
in s simbolnimi elementi. 
Velik del opusa je posvetil 
religioznim motivom in 
politični satiri. Samostojno 
je razstavljal na Hrvaškem, v 
Nemčiji, Avstriji in Sloveniji. 
Leta 1992 je Hrvaška pošta 
izdala znamko z njegovim 
motivom.

Vir fotografije: osebni arhiv umetnika Vir fotografije: arhiv GLST

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

Vir fotografije: osebni arhiv umetnika

Vir fotografije: osebni arhiv umetnika

Udeleženci tabora bodo ustvarjali v Galeriji 
likovnih samorastnikov Trebnje (Goliev trg 1)

od nedelje, 9. junija, do petka, 14. junija 2019, 
od 9. do 12. ure in od 14. do 19. ure,  

le v sredo, 12. junija, od 9. do 12. ure.

Veseli bomo vašega obiska in pozornosti!
V času tabora je obisk galerije in dogodkov  

v okviru spremljevalnega programa 
brezplačen.


