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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.

od 26. maja do 9. oktobra 2022:  
JOŽE VOLARIČ

od 20. oktobra 2022 do februarja 2023:  
razstava klasika samorastništva:  
ROBERT HLAVATY

od marca do maja 2022:  
razstava nagrajencev 54. Mednarodnega 
tabora: MIROSLAV BONE IN BRANO MANDIĆ

od maja do septembra 2023:  
RAZSTAVA KLASIKA SAMORASTNIŠKE 
UMETNOSTI

10. do 17. junij 2023:  
56. 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

RAZSTAVNI PROGRAM GALERIJE



• 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. TRIADA

• ČU TI IN GLINA
Učenci bodo spodbujeni, da glino raziskujejo z 
zavezanimi očmi. Spodbude za oblikovanje le-te v 
neko formo pa bodo iskali s pomočjo voha, okusa, 
zvoka in tipa. Mentorica želi z novo izkušnjo učence 
popeljati v nevizualno spoznavanje materiala in s 
tem močnejše zavedanje ostalih čutov. 

Izvajalka delavnice: Petra Štrukelj
Trajanje: 90 min
Delavnica je brezplačna.

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 stane 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

1. TRIADA

11., 18. in 25. 
november ter  

2. december 2022:

ČU TI IN GLINA 
izvajalka delavnice:  

Petra Štrukelj

20. do 23.  
december 2022:

TIHOŽITJE 
izvajalka delavnice:  
Andrejka Vabič Nose 

10. in 11.  
januarja 2023:

KRAJINA / 
PORTRET
izvajalka delavnice:  

Andrejka Vabič Nose

14. in 15.  
marca 2023:

KRAJINA / 
PORTRET

izvajalka delavnice:  
Andrejka Vabič Nose

PRIJAVE  
SPREJEMAMO  

do 30. septembra 2022,  
oz. do zapolnitve mest,  

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

galerija@ciktrebnje.si.


