UDELEŽENCI
54. MEDNARODNEGA TABORA LIKOVNIH
SAMORASTNIKOV TREBNJE;
OD 12. DO 19. JUNIJA 2021

Novembra 2020 je Galerija likovnih

galerije in na njeni spletni strani pričelo

samorastnikov Trebnje objavila javno

glasovanje za nagrado prijateljev

povabilo k prijavi na 54. Mednarodni

Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

tabor likovnih samorastnikov Trebnje

Glasovanje za nagrado bo trajalo 24 ur.

(MTLS). Nanj se je odzvalo štiriindvajset
umetnikov, med katerimi je strokovni

V soboto, 19. junija 2021, bo potekal

svet izbral udeležence 54. MTLS.

zaključek MTLS s predajo del, podelitvijo

Slovesno odprtje 54. MTLS bo v

priznanj, z razglasitvijo nagrajenca

soboto, 12. junija 2021, ob 19. uri.

strokovne žirije, ki se bo v Galeriji

Pisana druščina umetnikov z vsega

likovnih samorastnikov Trebnje predstavil

sveta bo svoje stvaritve obiskovalcem

s samostojno razstavo, in razglasitvijo

predstavljala vse do petka, 18. junija

nagrajenca prijateljev Galerije likovnih

2021. V četrtek, 17. junija 2021, ob

samorastnikov Trebnje.

19. uri se bo v prostorih trebanjske

Umetniki bodo
v Galeriji likovnih samorastnikov
Trebnje (Goliev trg 1) ustvarjali
od nedelje, 13. junija,
do petka, 18. junija 2021,
od 9. do 13. ure in od 15. do 18. ure.
Izjema bo le sreda, 16. junija 2021,
ko umetnikov v galeriji ne bo.
Da bo vaš obisk galerije prijeten in
varen, vas vljudno prosimo, da ob
obisku upoštevate priporočila za
zajezitev in preprečevanje širjenja
bolezni COVID-19. Skupine prosimo,
da svoj obisk najavijo po telefonu
ali elektronski pošti.

Miroslav BONE,
Slovenija

Miroslav Bone se je
rodil leta 1952. Postal je
diplomirani ekonomist in
po uspešni podjetniški
karieri začutil željo po
ustvarjanju. Izobraževal
se je na delavnicah pod
strokovnim vodstvom
Arjana Pregla in Eve
Peterson Lenassi v
Sloveniji ter Curta
Benzla v ZDA. Leta 2020
je razstavljal v galeriji
Instituta Jožef Stefan.
Ustvarja na Krasu, kjer
ima tudi atelje.

Vir fotografije: osebni arhiv umetnika

Svetlana MILADIĆ,
Srbija

Svetlana Miladić se
je rodila leta 1970.
Živi in ustvarja v Baški
Palanki v Srbiji. Postala
je izdelovalka usnjenih
izdelkov. Že več kot
20 let tudi slika. Svojo
umetniško pot je pričela
z raziskovanjem pastelov,
sedaj pa ustvarja
izključno v tehniki olje
na platno. Samostojno je
svoja dela razstavljala v
Srbiji, skupinsko pa tudi v
Črni gori in Bolgariji.

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

Brano MANDIĆ,
Črna gora/ZDA
Vir fotografije: osebni arhiv umetnika

Sandrine Lepelletier se je rodila leta
1971 v mestu Evreux, sedaj pa živi v
Rouenu. Z glino je pričela intenzivneje
ustvarjati leta 1997; pet let pozneje je
svoje umetnine prvič javno predstavila.
Samostojno je razstavljala v Franciji in
Italiji, na skupinskih razstavah pa se
je predstavila v Franciji, Belgiji in ZDA.
Sodelovala je na 52. Mednarodnem
taboru likovnih samorastnikov Trebnje
leta 2019, na katerem ji je žirija podelila
priznanje za likovno delo.

Sandrine
LEPELLETIER,
Francija

Brano Mandić se je
rodil leta 1979. Postal
je uspešen novinar,
pisatelj, kolumnist in
satirik. Preselil se je v
ZDA in leta 2017 pričel
slikati. Samostojno
je dela razstavljal v
Cincinnatiju v ZDA,
skupinsko pa v Podgorici
v Črni gori.

Alexandra Dětinská se je rodila leta 1969
v Pragi, kjer živi še danes. Predstavila se
je na več samostojnih razstavah v Pragi,
v čeških mestih Mělnik in Kutna Gora
ter v Švici in Italiji. Skupinsko je svoja
dela razstavljala tudi v Nemčiji, Španiji,
Franciji in na Slovaškem. Je prejemnica
več mednarodnih nagrad, med drugim
tudi nagrade Prix George Kasper na
mednarodnem natečaju v švicarskem
kraju Morges ter nagrade Parrocchia di
Varenna na mednarodnem natečaju v
Italiji.

Alexandra
DĚTINSKÁ,
Češka republika
Vir fotografije: osebni arhiv umetnice

