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SPOROČILO ZA JAVNOST

7. MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH ČRNOMELJ
Sedma Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj, ki sta jo organizirala Zavod za izobraževanje
in kulturo Črnomelj in Osnovna šola Loka Črnomelj, je potekala med 19. in 21. februarjem 2014.
V kiparskih delavnicah: Instalacija, Relief v siporeksu, Keramika, Les in Montažna plastika je ustvarjalo
44 izbranih likovno nadarjenih kiparjev starih od dvanajst do petnajst let. Udeleženci so prihajali iz 19
slovenskih in 8 tujih osnovnih šol iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Italije. Tema kolonije, na
katero so ustvarjali mladi kiparji, je bila »Preobrazba«.
Strokovna komisija v sestavi Dragica Čadež Lapa (akademska kiparka), Jožef Vrščaj (akademski kipar)
in Robert Lozar (akademski slikar) je izbrala najboljše po posameznih delavnicah in skupnega
zmagovalca Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2014. Priznanja za najboljše so prejeli:
•
•
•
•
•

Veronika Plut, OŠ Dragatuš; najboljša v delavnici INSTALACIJA; Naslov njegovega dela »Druga
plat duše«; (mentorica delavnice: dr. Beatriz Tomšič Čerkez),
Martin Zajc, OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč; najboljši v delavnici RELIEF V SIPOREKSU; Naslov
njegovega dela: »Človek prihodnosti«; (mentor delavnice: Skender Bajrović),
Ana Mahmutovič, OŠ Ernestinovo (Hrvaška); najboljša v delavnici KERAMIKA; Naslov njenega
dela: »Bezglava žena«; (mentorica delavnice: mag. Silva Karim),
Željko Hudorovič, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj; najboljši v delavnici LES; Naslov
njegovega dela: »Gozdar«; (mentor delavnice: Jiri Bezlaj),
Jan Vidrih, OŠ Mirna; najboljši v delavnici MONTAŽNA PLASTIKA; Naslov njegovega dela:
»Povodni mož«; (mentor delavnice: Vasja Nanut).

Skupni zmagovalec Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2014 je postal Jan Vidrih iz OŠ
Mirna! Zmagovalec je prejel zmagovalno preslico kolonije in bo za nagrado v aprilu potoval 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:
https://sites.google.com/site/kiparskakolonijamladih/
V začetku prihodnjega leta bo izdelke kolonije možno kupiti na Dobrodelni prireditvi Jasna, ki bo v
Kulturnem domu Črnomelj – zbrana sredstva od prodaje bodo šla v dobrodelne namene.
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