
Spoštovani likovni ustvarjalci! 

 
Vabimo vas, da se udeležite V. slikarsko-kiparskega ex-tempora DEŽELA OSTRNIC. 

 

Letos bomo ustvarjali v Babnem Polju  
v soboto, 26. maja 2018. 

 

Tema V. slikarsko-kiparskega ex-tempora DEŽELA OSTRNIC  je  

Babno Polje – BREZMEJNI POGLED. 
 

 
Pri organizaciji bodo Javnemu zavodu Snežnik v pomoč  

vaščani Babnega Polja. V veselje nam je, da bo z nami tudi tokrat  
akad. slik. Karmen Bajec, mag. um., ki bo spremljala ustvarjanje udeležencev.  

Poleg slovenskih likovnikov k sodelovanju vabimo tudi naše prijatelje s Hrvaške. 
 

 

 
foto: Vesna Žagar 

 
 

Babno Polje je poznano predvsem po nizkih temperaturah, zato se ga je prijelo ime slovenska 
Sibirija. A Babno Polje je mnogo več kot mraz, na račun katerega se znajo domačini iskreno 
pošaliti. Je kraj tisočletne zgodovine, trgovskih poti, ki so vodile od morja (Kvarnerja) proti 

notranjosti kontinenta (in obratno). Je kraj ob meji, vedno znova potisnjen na periferijo različnih 
državnih tvorb -  a ravno zaradi tega so njegovi prebivalci znali (in morali) seči tudi čez ... Je kraj 
junaških zgodb in tako žalostnih dogodkov, da o njih še vedno zgolj šepetamo. A predvsem je to 

kraj, kjer v sozvočju z naravo živijo prijazni in gostoljubni ljudje. 



Zbirno mesto z žigosanjem podlag bo med 8. in 9.30 uro v večnamenskem objektu v Babnem Polju 
(nekdanja šola). Vsak udeleženec sme žigosati tri podlage, oddal pa bo eno ustvarjeno delo. 
Prispevek za udeležbo je 5,00 EUR. Zaključek in oddaja likovnih del bo ob 17. uri.  
 
Likovna tehnika je prosta slikarska/ prosta kiparska.  
Velikost slikarskega dela: od 30 x 40 cm do 100 x 100 cm (velikost platna). 
Velikost kiparskega dela: teža do 5 kg in višina največ 60 cm. 
Vsak ustvarjalec sam poskrbi za likovni material, ki ga potrebuje. 
Dela v tehnikah na papirju se oddajo uokvirjena. 
 
Razstava bo letos postavljena v galeriji Zavoda Ars Viva v Podcerkvi. Točen datum bo sporočen na 
ex-temporu. V kolikor bo oddanih več del, kot jih je mogoče razstaviti, bo organizator naredil izbor. 
Vsak udeleženec prejme priznanje za sodelovanje.  
 
Prijavite se na sedežu Javnega zavoda Snežnik v Ložu, Cesta 19. oktobra 49, vsak dan med 10. in 16. uro, po 
telefonu na št. 081 602 853 ali po elektronski pošti tic.loz@kabelnet.net. 
V prijavi navedite svoje ime in priimek, naziv, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov. 

Prijave sprejemamo do 15. maja 2018. 
 
 Udeležencem bosta na voljo jutranji čaj in kava, poskrbljeno bo za zajtrk/malico in topel 

obrok ob zaključku ex-tempora.  
 Domačini vas bodo ob 9.30 popeljali po Babnem Polju in vam predstavili kraj ter njihov način 

življenja. 
 

 
Ex-tempore DEŽELA OSTRNIC poteka v okviru poletnih prireditev v občini Loška dolina, strnjenih 
pod imenom V deželi ostrnic 2018. 
 
 
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
Lož, 30. april 2018 

 
Pripravila: 
Romana Nared 
 

Javni zavod Snežnik 
Zdenko Truden, direktor 
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