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Datum: 1. aprila 2021 
 

 
 

AKTIVNIM LJUBITELJSKIM SLIKARJEM IN FOTOGRAFOM, SREDNJIM ŠOLAM, 
NADARJENIM SLIKARJEM IN FOTOGRAFOM ZADNJIH RAZREDOV OŠ, OI JSKD 

 

 

III. CELOLETNA LIKOVNA KOLONIJA ˝ŠTIRJE LETNI ČASI˝ 

(zima – pomlad – poletje – jesen), Celje 2021 

 

V  A  B  I  L  O 
 

na  njen 2. del, ex-tempore: ˝ P O M L A D   2 0 2 1 ˝,   
 

V SOBOTO,  17. APRILA 2021 OD 9. D0 15. URE 

V PARKU ŠOLE ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI 

CELJE, Ljubljanska 97 (Medlog). 
 

Spoštovani umetniki, slikarji in fotografi! 

Zveza kulturnih društev Celje vam v sodelovanju s Šolo za hortikulturo in vizualno 
umetnost Celje in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti Območno izpostavo Celje že 
tretjič ponuja zanimivo in edinstveno noviteto, celoletno likovno kolonijo, v kateri boste pejsaže štirih letnih časov 
ujeli v svoja platna in fotografske objektive, praviloma (ob ugodni epidemiološki situaciji) v krajini urejenega 
parka Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, ki se bohoti na zahodnem delu mesta in v vsakem letnem 
času ponuja obiskovalcem svoje čare, za kar skrbijo skrbne roke dijakov in študentov Šole za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje in njihovih mentorjev, profesorjev in strokovnjakov floristike in vrtnarstva, od katerih so 
nam vedno v pomoč:  Nada Natek, Mojca Sodin, Danica Korošec ter Romana in Emil Špes. Vsem se 
za sodelovanje in prispevek iskreno zahvaljujemo!  Upamo pa, da bo tudi narava blagohotna in nam pri tem 
pomagala! 
Ideja za to likovno noviteto se je rodila ob nevezanem, prijateljskem klepetu z direktorico Šole za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje, Štefanijo Kos Zidar, na likovnem ex-temporu ˝Tihožitje˝, slikanju in 
fotografiranju v parku šole, oktobra 2018, ki smo jo razvili do oblike, kot vam jo, kot ustvarjalni izziv, 
ponujamo že tretjič! 
 

Tudi tokratni ex-tempore bomo morali prilagodili trenutnim 

epidemiološkim ukrepom, ki bodo veljali ta dan! 

 
ZATO SMO POTEK USTVARJANJA ˝POMLAD 2021˝ PREDVIDELI TAKOLE: 
1. V primeru, da bo možno izvesti ex-tempore v živo (kar bomo izvedeli 12. aprila), ga bomo  
    izvedli v parku Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, kot je navedeno, torej v soboto, 19. aprila  
    2021. Ob predpostavki, bo možnost združevanja do 10 oseb (kot je bilo doslej), ga bomo izvedli v dveh  
    skupinah, v dveh terminih: od 9. – 12. ure in od 12. – 15. ure!  
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    Ob tej predpostavki bomo tako lahko skupno sprejeli le 20 udeležencev in vas razdelili v ta dva termina, zato  
    bomo pri prijavi upoštevali vrstni red prijavljenih, z kar vam predlagamo,  

da se čimprej prijavite, najkasneje pa 

do ponedeljka, 12. aprila 2021, do 12. ure! 
    Ob vašem ustvarjanju bomo, kot doslej, poskrbeli za skromno malico in osvežitev! 
2. V primeru, da ne bo možno izvesti ex-tempore v živo, pa ostane enaka oblika, kot je bila za  
    prvi del ˝Zima 2021˝, torej  boste ustvarjali doma ter nam svoja dela dostavili, da jih bomo pripravili za  
   virtualno razstavo in kasneje še za razstavo ˝v živo˝. 
O prvi ali drugi možnosti vas bomo pisno obvestili takoj po objavljenih spremembah 
ukrepov, torej po 12. aprilu 2021! 
 
SLIKALI IN FOTOGRAFIRALI BOSTE pejsaže parka ali njegove detajle (če bo ustvarjanje v živo), 
kjer boste slikarji svoja slikarka stojala  postavili v skrbno urejenem in negovanem parku šole, ki že cveti in brsti 
v pomladnem zanosu. Fotografi pa boste  s svojimi objektivi verjetno iskali krajinske ali makro motive. V 
primeru, da pa boste morali ustvarjati v domačem okolju pa boste v njem poiskali ustvarjani navdih.  
Slikarji boste ustvarjali v poljubni tehniki in na svojih podlagah poljubnih velikosti, 
fotografije pa v velikosti 20 x 30 cm! 
 
Celotno likovno kolonijo bomo tudi strokovno podkrepili, zato bo dodana vrednost tudi tokratnega ustvarjanja 
SODELOVANJE MENTORJA  – STROKOVNO VODSTVO znanega celjska slikarja in 
vizualnega ustvarjalca Jureta CVITANA, ki vam bo, primeru ustvarjanja v živo, na voljo za strokovno 
konzultacijo in boste lahko ustvarjali pod njegovim mentorstvom, za kar boste prejeli potrdila JSKD o 
strokovnem izobraževanju (kar velja izkoristiti), v primeru ustvarjanja ˝na daljavo˝ pa boste kasneje prejeli 
njegovo pisno mnenje (recenzijo). 
 
Vašo prijavo pričakujemo na našem naslovu  PO PRILOŽENI PRIJAVNICI, kot rečeno do 12. 
aprila 2021, do 12. ure po navadni ali e-pošti! Udeleženci boste prejeli pisna priznanja – potrdila! Prosimo 
oddaje prijavnico čimprej, saj bomo pri številu udeležencev verjetno omejeni, kot je navedeno! 
 

R A Z S T A V E  U S T V A R J E N I H  D E L:  
Slike in fotografije, ki jih boste ustvarili v 2. delu – POMLAD, III. celoletne likovne kolonije 
˝Štirje letni časi 2021˝ bomo  kasneje razstavili na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje ter na 
virtualni razstavi na spletni strani Zveze kulturnih društev Celje.  
Razstavo ZIMA 2021, si lahko ogledate na: www.zkd-celje.si, po ponovnem odprtju šol pa si jo boste, ob 
upoštevanju veljavnih epidemioloških ukrepov, lahko ogledali tudi na Šoli za Hortikulturo in vizualne umetnosti 
Celje, Ljubljanska 97. 
Razstava JESEN 2020 pa je trenutno prav tako na ogled v virtualni obliki na www.zkd-celje.si, v Celjski 
kulturnici, Gledališki trg 4, kjer je postavljena od 7. februarja letos pa takoj, ko bo fizični ogled razstav ponovno 
možen. 
 
 
NADALJNJI POTEK CELOLETNE LIKOVNA KOLONIJA ˝ŠTIRJE LETNI ČASI˝, 
kot je najavljeno: POLETJE – 19. junija in JESEN – 16 . oktobra 2021, ob 9. uri. Na vsakega 
se boste posebej prijavili, saj bo vsak bo zase zaključena celota, ki jo bomo kronali s skupno razstavo ustvarjenih 
del! 
 
 
Veselimo se vaše udeležbe in vas prisrčno  pozdravljamo!  
 
 
 
 
 

Tomaž ČRNEJ, l. r.                               Štefanija KOS ZIDAR, l. r.,                         Živko BEŠKOVNIK, l. r., 
vodja JSKD OI Celje                              direktorica  Šole za hortikulturo                           predsednik  ZKD Celje 
                                                              in vizualne umetnosti Celje 
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P R I J A V N I C A 

na 2. del III. celoletne likovne kolonije                                                      

˝ ŠTIRJE LETNI ČASI (zima – pomlad – pletje – jesen) 2021˝:          

slikarski in fotografski ex-tempore »P O M L A D« 
/prijavo oddajte na poštni ali e-naslov ZKD Celje, do ponedeljka, 12. aprila 2021, do 12. ure/ 

 

Udeležil(a) se bom kot (ustrezno obkrožite): 
 
 

slikar(ka)                                        fotograf(inja) 
 

 
IME IN PRIIMEK:  
 
............................................................................. 
 
član (društvo, skupina, klub, šola):  
 
………………………………………… 
 
 
NASLOV: 
 
 
            domač: ........................................................................... 
 
                      poštna št.: ............................... 
 
                      tel.: ...............................     GSM: ....................... 
 
                      e-mail: ……………………………………………………………… 
                                    (obvezno za nadaljnjo e-komunikacijo) 
 
 
           služben: ................................................................................ 
                              
                      ................................................................................ 
 
                     tel.: ..................................................................... 
 
                     e-mail: ……………………………………………………………… 

 
 
 
Datum: .....................                                       Podpis: 


