
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. Sodeloval je na 
52. Mednarodnem taboru 
leta 2019.

UDELEŽENCI

53. MEDNARODNEGA TABORA LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

Novembra 2019 je Galerija 
likovnih samorastnikov Trebnje 
objavila javno povabilo k prijavi 
na 53. Mednarodni tabor likovnih 
samorastnikov Trebnje (MTLS). 
Nanj se je odzvalo več kot dvajset 
umetnikov, med katerimi je 
strokovni svet izbral udeležence 
53. MTLS.

Slovesno odprtje 53. MTLS bo v 
soboto, 3. oktobra 2020, ob 18. uri. 

Alexandra 
DĚTINSKÁ,  
Češka republika

Rojena je bila leta 1969 v 
Pragi, kjer živi še danes. Za 
sabo ima več samostojnih 
razstav v Pragi, v kraju 
Melnik, Kutni Hori, na 
tujem pa v Švici in Italiji. 
Skupinsko je svoja dela 
predstavila še v Nemčiji, 
Španiji, Franciji in na 
Slovaškem. Je dobitnica 
večih mednarodnih nagrad, 
naj omenimo le Prix George 
Casper, Morges v Švici in 
Prix Parrocchia di Varenna v 
Italiji. 

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice Vir fotografije: osebni arhiv umetnika

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

od nedelje, 4. oktobra, do petka,  
9. oktobra 2020,  

od 9. do 12. ure in od 14. do 18. ure,  
razen v sredo, 7. oktobra 2020, ko bodo 

ustvarjali samo od 9. do 12. ure. 

Zaradi omejenega števila obiskovalcev, 
vas prosimo, da svoj obisk najavite. Najave 

obiskovalcev sprejemamo na telefonski 
številki 07/ 34 82 106 ali po elektronski pošti 

galerija@ciktrebnje.si! 

V času tabora je obisk galerije in dogodkov  
v okviru spremljevalnega programa 

brezplačen.



Joškin ŠILJAN 
(Nebojša Stojković), 
Srbija

Rojen je bil v Pirotu v Srbiji leta 1953 kot Nebojša 
Stojković. Sedaj živi in ustvarja v Grdelici. Slikati je 
začel leta 1987, razstavljati pa devet let kasneje. Je 
član Združenja likovnih umetnikov Srbije. Samostojno 
in skupinsko se je predstavljal v različnih evropskih 
državah, sodeloval pa je tudi na trienalu INSITA 2010 v 
Bratislavi. Pomembnejše nagrade je prejel na Bienalu 
risbe in male plastike v Beogradu leta 2005 (1. nagrada 
za risbo), na Salonu umetnosti Leskovac leta 2006 
in 2007 (nagrada za slikarstvo), na pomladni razstavi 
Združenja likovnih umetnikov Srbije v Beogradu leta 
2006 (zlata paleta) in na bienalu naivne umetnosti 
v Jagodini leta 2009 (velika nagrada). Leta 2011 je 
sodeloval na 44. Mednarodnem taboru, leta 2016 pa je v 
Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje predstavil svoja 
dela na razstavi Joškin Šiljan, Beleg, Zapisi babe Mileve. 

Darja ŠTEFANČIČ, 
Slovenija

Rojena je bila leta 1957 v Postojni, sedaj pa živi v bližini 
Rakeka. Slikati je pričela že v gimnaziji. Več desetletij 
je delala v osami, se leta 1982 odločila, da bo slikala v 
tehniki olja na platnu, še več kot desetletje pa je trajalo, 
da se je pričela izražati v kvadratnih formatih. Javnosti 
se je predstavila leta 2007 na razstavi v Galeriji Loterije 
Slovenije v Ljubljani. Od tedaj razstavlja v Sloveniji in  
v tujini. Med najpomembnejšimi razstavami so prav  
gotovo predstavitve v Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem,  
v Veliki Britaniji, Belgiji in Kolumbiji. Sodelovala je na  
43. Mednarodnem taboru likovnih samorastnikov Trebnje 
leta 2010, v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje se je 
predstavila leta 2011 na razstavi Nove pridobitve in leta 
2017 na razstavi Na+ključ+je štirih zgodb. 

Kikka NYREN,  
Finska

Kikka je bila rojena leta 
1951 na Finskem. Po 
poklicu je ilustratorka. 
Med leti 1969 in 1972 
je študirala umetnost 
ter se potem, med 1998 
in 2005, izpopolnjevala 
na Odprti univerzi. Od 
leta 1999 tudi redno 
razstavlja na samostojnih 
razstavah po Finskem in 
Estoniji, skupinsko pa se 
je predstavila še v Izraelu, 
na Slovaškem, v Belgiji 
in Nemčiji. Letos se prvič 
predstavlja tudi v Trebnjem.  

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

Vir fotografije: osebni arhiv umetnika

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 tudi javno 
predstavila. Samostojno 
je razstavljala v Franciji 
in Italiji, na skupinskih 
razstavah pa v Franciji, 
Belgiji in v ZDA. Sodelovala 
je na 52. Mednarodnem 
taboru leta 2019, kjer ji je 
žirija podelila priznanje za 
likovno delo.

Vir fotografije: arhiv GLST


