Javni zavod
Snežnik

Spoštovani!
Vabimo vas, da se udeležite IX. likovnega ex-tempora DEŽELA OSTRNIC.

Letos se bomo srečali
v soboto, 4. junija 2022, v vasi Klance.

foto : Borut Kraševec

Vas leži na skrajnem severnem robu občine Loška dolina na nadmorski višini 700 m. Kdor hoče
do nje, mora zagristi v kar dolg klanec – od tu tudi ime vasi. Ima pa zato vasica, kot pritiče vsem
nad dolino dvignjenim naseljem, pisane razglede na jug proti Snežniku in na sever proti Slivnici.
Letošnja gostiteljica bo Petra Komidar, ustanoviteljica Zavoda Satia. Za svojo vas pravi, da v
njej “vlada mir, vonjati in slišati je naravo... balzam za dušo. Velikokrat se pošalimo, ker smo
sredi gozda, da je v vasi več živali kot ljudi.”

TEMATIKA
Našo strokovno sodelavko in mentorico akad. slik. Karmen Bajec je pri izboru teme vodila
misel

Pogled na pomlad (z otroškimi očmi).
Vas ima namreč podružnično cerkev sv. Pankracija, ki je zavetnik otrok, mladega rastlinja in
cvetja. Tudi ex-tempore se bo odvijal v juniju, času bohotnega rastja.

Foto: Borut Kraševec

KJE? KDAJ?
Zbirno mesto in žigosanje podlag bo med 9. in 10. uro na sedežu Zavoda Satia (Petra
Komidar, Klance 4, 1386 Stari trg pri Ložu). Zaključek in oddaja likovnih del bo ob 17. uri.
Priporočen prispevek za udeležbo je 5,00 EUR.
❖ Udeležencem bosta na voljo jutranji čaj in kava, poskrbljeno bo za malico in topel obrok
ob zaključku ex-tempora.
❖ Ob 9:30 se boste z našo gostiteljico Petro odpravili na krajše raziskovanje vasi in bližnje
okolice, zato imejte primerno obutev.
❖ Srečanje ni tekmovalnega značaja. Vsak udeleženec prejme priznanje za sodelovanje.
PRIJAVE
Prijavite se na sedežu Javnega zavoda Snežnik v Ložu, Cesta 19. oktobra 49, med 10. in 16.
uro, po telefonu na št. 081 602 853 ali po elektronski pošti tic.loz@kabelnet.net.
Prijave sprejemamo do 27. maja 2022. ŠTEVILO UDELEŽENCEV JE OMEJENO, zato vas
prosimo, da pohitite s potrditvijo udeležbe.

TEHNIČNE ZAHTEVE
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.
Likovna tehnika je prosta slikarska/ prosta kiparska.
Vsak ustvarjalec sam poskrbi za likovni material, ki ga potrebuje. Dela v tehnikah na papirju
se oddajo uokvirjena.
Sodelujejo tudi fotografi. Fotografije morajo biti posnete v soboto, 4. junija 2022. Fotografije
se oddajo v JPG obliki, velikost daljše stranice naj bo 1920 pix, ločljivost 300 dpi. Poimenovane
naj bodo z imenom in priimkom avtorja ter naslovom (primer: Janez Novak_Klance1.jpg).
ODDAJA
Slikarska dela se oddajo na dan ex-tempora oz. najkasneje do 10. junija 2022 v TIC Lož (Lož,
Cesta 19. oktobra 49, vsak dan med 10. in 16. uro). Vsak avtor sme žigosati tri podlage, oddal
pa bo eno ustvarjeno delo. Fotografi svoje fotografije pošljejo po elektronski pošti na
tic.loz@zavod-sneznik.si. Vsak avtor lahko sodeluje z največ petimi fotografijami; komisija bo
za razstavo izbrala po eno fotografijo posameznega avtorja.
RAZSTAVA
Ustvarjena likovna dela bodo razstavljena v Galeriji Zavoda ARS VIVA, Podcerkev 42, od
17. junija 2022 dalje. V kolikor bo oddanih več del, kot jih je mogoče razstaviti, bo organizator
naredil izbor. Slikarska in kiparska dela ostanejo last avtorjev, medtem ko so razstavljene
fotografije last organizatorja.
Odprtje razstave bo sovpadalo z zaključnim večerom mednarodne likovne delavnice
Življenje z volkovi/Living with wolves, ki ga soorganiziramo z Biotehniško fakulteto v sklopu
projekta LIFE WOLFALPS. Že sedaj vas vabimo k druženju in izmenjavi izkušenj z umetniki iz
tujine.
Z oddajo prijave avtor soglaša z vsemi pogoji in potrjuje, da lahko organizator ex-tempora
njegova dela uporabi za promocijo ex-tempora, objave v medijih, projekcijah, razstavi, člankih,
internetnih straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali
plačila avtorju.
Ex-tempore DEŽELA OSTRNIC poteka v okviru poletnih prireditev v občini Loška dolina,
strnjenih pod imenom 'V Deželi ostrnic 2022'.
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
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