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GALERIJA LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE, 
Goliev trg 1, 8210 Trebnje
t: 00386 7 34 82 100/106, 031 371 404, 
galerija@ciktrebnje.si, www.galerijatrebnje.si

ZIMSKI ODPIRALNI ČAS (od 1. 10. do 30. 4.): od torka do 
petka od 10. 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 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.

Da bo obisk galerije prijeten in varen, obiskovalce prosimo, da 
ob obisku upoštevajo navodila za zajezitev in preprečevanje 
širjenja bolezni COVID-19.

od 13. maja do 26. septembra 2021:  
MATIJA SKURJENI, Sanje in nadrealistične slike

od 28. oktobra 2021 do 10. februarja 2022: 
MEDNARODNA RAZSTAVA

od marca do maja 2022:  
razstava nagrajenca 53. Mednarodnega tabora: 
TOMAŽ HARTMAN

od maja do septembra 2022:  
RAZSTAVA KLASIKA SAMORASTNIŠKE UMETNOSTI

11. do 18. junij 2022:  
55. MEDNARODNI TABOR LIKOVNIH 
SAMORASTNIKOV TREBNJE

DNEVI ODPRTIH VRAT (brezplačen vstop):  
3. 12, 8. 2., 18. 5. in Poletna muzejska noč,  
v času Mednarodnega tabora likovnih 
samorastnikov Trebnje

PRIJAVE  
SPREJEMAMO  

do 30. septembra 2021,  
oz. do zapolnitve mest,  

na tel. št. 07/34 82 106 ali 
031/371 404 ali na e-naslov: 

galerija@ciktrebnje.si.

RAZSTAVNI PROGRAM GALERIJE

december 
2021:  

GRAFIČNO 
OBLIKOVANJE 

izvajalca delavnice:  
Andrej Blažon in Andrejka 

Vabič Nose 

od 16. do 19. 
novembra 2021:  
KRAJINA / 

PORTRET 
izvajalka delavnice:  
Andrejka Vabič Nose 

19. in 21.  
januarja 2022:  
TIHOŽITJE
izvajalka delavnice:  

Andrejka Vabič Nose

23. in 25.  
marca 2022:  

KRAJINA / 
PORTRET I
izvajalka delavnice:  

Andrejka Vabič Nose

februar 2022:  
TOPLO-HLADNO 

izvajalec delavnice:  
Brane Praznik



1. TRIADA

• KRAJINA/PORTRET
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.

Izvajalka delavnice: Andrejka Vabič Nose
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

• TIHOŽITJE
Leto 2021 so Združeni narodi razglasili za leto 
sadja in zelenjave, zato se bomo v tem šolskem 
letu posvetili tudi tej temi. V uvodnem delu se 
učenci seznanijo z galerijo in spoznajo tihožitje. V 
drugem – praktičnem delu učenci iz predmetov, 
ki so na voljo, ustvarijo tihožitje, ki ga potem tudi 
poustvarijo.

Izvajalka delavnice: Andrejka Vabič Nose
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

2. IN 3. TRIADA

• TOPLO – HLADNO
Učenci v uvodnem delu na stalni zbirki galerije 
ponovijo značilnosti barvnega kroga, v praktičnem 
delu pa eksperimentirajo s kombiniranjem hladnih 
in toplih primarnih barv, spoznavajo kontraste 
ter s pridobljenim znanjem ustvarijo delo na 
dogovorjeno temo.

Izvajalec delavnice: Brane Praznik
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

3. TRIADA

• GRAFIČNO OBLIKOVANJE
Umetniška slika je vedno prepuščena svobodni 
interpretaciji, namen plakata pa je sporočati točno 
določeno informacijo. Udeleženci na delavnici 
spoznavajo razliko med delom umetnika in 
grafičnega oblikovalca. Na osnovi ogleda slik v 
galeriji ustvarijo plakat za domišljijski dogodek in 
ob tem razvijajo ustvarjalnost in domišljijo, hkrati 
pa spoznavajo osnovne principe oblikovanja.

Izvajalca delavnice: Andrej Blažon in Andrejka Vabič Nose
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

Vsako prvo soboto v 
oktobru, novembru, 
decembru in februarju 
ter drugo soboto januar-
ja in marca ste med 10. in 
11.30 vabljeni v Galerijo likovnih 
samorastnikov Trebnje, kjer bodo z vami ustvarjali lo-
kalni umetniki. Delavnice so namenjene vsem gene-
racijam, otroci mlajši od 6 let pa vabljeni v spremstvu 
staršev. Vabljeni vsi, ki radi ustvarjate.

Aktualno ponudbo delavnic spremljajte na spletni strani  
www.galerijatrebnje.si, Fb-strani ali drugih javnih občilih.

Cena posamezne delavnice je 3€ na osebo (ustvarjalnica se izvede 
s skupino z najmanj 6 udeleženci). Število mest je omejeno, zato so 
potrebne predhodne prijave.

Če izvajanje delavnic v živo ne bo mogoče, se srečamo na spletu.

Več informacij: oi.trebnje@jskd.si, t: 00386 7 34 81 250

Na mesečnih četrtkovih 
glasbenih recitalih se nam 
bodo predstavljali izjemni 

učenci in profesorji Glasbene 
šole Trebnje in drugi gosti.

Aktualni program bo dostopen na spletni strani
www.galerijatrebnje.si in v drugih javnih medijih.

ČETRTKOVA 
SOZVOČJA

SOBOTO 
GALERIJSKO 
DOPOLDNE

Vodstva izvajamo kot dialog med obiskovalci 
in kustosom in jih popestrimo z didaktičnimi 
pripomočki. Dejavnosti so namenjene učencem 
vseh razredov osnovnih šol in srednješolcem.

• SPOZNAJMO GALERIJO

• VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL

• LIKOVNO DELO SKOZI ZGODBO

Izvajalka delavnice: Andrejka Vabič Nose
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

TEMATSKA VODSTVA

Obisk najmlajših v Galeriji je ob izvedbi delavnice 
sestavljen iz dveh delov. V prvem si ogledajo izbrana 
dela stalne ali začasne razstave, v drugem delu pa 
se posvetijo ustvarjanju. Delavnica je namenjena 
otrokom v vrtcu od 4 leta naprej. S programom 
otrokom omogočamo poglabljanje v umetniška 
dela ter razvijamo samostojnost, neposrednost in 
izvirnost.

• KAJ JE NARISANO?

Otroci narišejo sliko, ki jo skrijemo s pomočjo 
pripravljene folije, potem pa jo otroci s praskanjem 
ponovno odkrivajo.

Izvajalka delavnice: Andrejka Vabič Nose
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

USTVARJALNICE ZA NAJMLAJŠE

USTVARJALNICE ZA OSNOVNOŠOLCE


