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SPOROČILO ZA JAVNOST

Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2010 sofinancirata
Občina Črnomelj in Zavarovalnica Triglav
ZAKLJUČEK MEDNARODNE KIPARSKE KOLONIJE MLADIH ČRNOMELJ 2010
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj 2010, ki jo je tretje leto zapored organiziral
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v sodelovanju z Osnovno šolo Loka Črnomelj, je
uspešno zaključena.
Od 24. do 26. februarja 2010 je na OŠ Loka Črnomelj na temo »ISKANJE BOLJŠEGA
SVETA«, ki izhaja iz Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti, v šestih
delavnicah ustvarjalo petdeset likovno nadarjenih udeležencev iz Slovenije, Italije,
Madžarske, Hrvaške, Srbije in Makedonije.
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj spodbuja ustvarjalnost mladih med 12-im in
15-im letom starosti na kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druženje
in spoznavanje mladih likovnikov in njihovih mentorjev širšega geografskega področja z
namenom pridobivanja kakovostnih likovnih izkušenj.
Strokovna komisija v sestavi: Jože Vrščaj (akademski kipar), Robert Lozar (akademski slikar)
in Jon Hatfull (akademski fotograf in keramik), je izbrala najboljše po posameznih delavnicah
in skupnega zmagovalca Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2010. Priznanje za
najboljše so prejeli:
•
•

•

•
•
•

Sanja Špindler, OŠ Ljudski vrt Ptuj; najboljša v delavnici SIPOREKS; Naslov
njenega dela: »Most sožitja«; (mentorica delavnice: Barica Flajnik Koželj),
Iva Panjan, OŠ Dragatuš; najboljša v delavnici MOBILI; Naslov njenega dela:
»Iskanje boljšega sveta – le pod pogojem sodelovanja«; (mentorica delavnice: Duška
Vlašič),
Sara Henigman, OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana; najboljša v delavnici INSTALACIJA;
Naslov njenega dela: »Dejanja, ne besede«; (mentorica delavnice: Natalija Orlič,
asistentka: Valentina Strugar),
Ena Horžić, OŠ Jagode Truhelke Osijek, Hrvaška; najboljša v delavnici KERAMIKA;
Naslov njenega dela: »Čovjek nosi zemlju zla«; (mentor delavnice: Dragutin Ciglar),
Miha Nagode, OŠ Podzemelj; najboljši v delavnici LES; Naslov njegovega dela:
»Spregovorimo!«; (mentorica delavnice: Tejka Pezdirc, asistentka: Špela Fabjan),
Irma Cigale, OŠ Idrija; najboljša v delavnici MONTAŽNA PLASTIKA; Naslov
njenega dela: »Obraz usode«; (mentorica delavnice: Aleksandra Matjašič).

Skupna zmagovalka Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2010 je postala Iva
Panjan iz OŠ Dragatuš, ki je svojo mentorico in strokovno komisijo najbolj prepričala z
umetniškim delom »Iskanje boljšega sveta – le pod pogojem sodelovanja«.
Zmagovalka bo za nagrado v aprilu potovala na Mednarodno kolonijo mladih Ernestinovo v
Slavonijo na Hrvaškem, ki je ena največjih v tem delu Evrope in s katero Mednarodna
kiparska kolonija mladih Črnomelj strokovno sodeluje.

Vse fotografije in dogajanje na koloniji si lahko ogledate na:
http://sites.google.com/site/kiparskakolonijamladih/
Razstava izdelkov Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2010 se bo iz OŠ Loka
Črnomelj preselila v Kulturni dom Črnomelj, nato bo gostovala po slovenskih in tujih osnovnih
šolah in Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani. V začetku prihodnjega leta bo izdelke kolonije
možno tudi kupiti na Dobrodelni prireditvi Jasna, ki bo v Kulturnem domu Črnomelj – zbrana
sredstva od prodaje bodo šla v dobrodelne namene.
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