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Velikost slikarskega dela: od 30 x 40 cm do 100 x 100 cm (velikost platna). 

Velikost kiparskega dela: teža do S 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, 29. maja 2021. 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_gaber.jpg). 
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Zbirno mesto in žigosanje podlag bo v soboto, 29. maja 2021, med 9. in 10. uro v novo 

nastajajočem eko kampu na koncu vasi Vrh. Zaključek in oddaja likovnih del bo ob 17. uri. 

Na srečanju bo za posvet na voljo tudi mentorica akad. slik Karmen Bajec, mag. um. 
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Slikarska dela se oddajo na dan ex-tempora oz. najkasneje do 7. junija 2021 v TIC Lož (Lož, 

Cesta 19. oktobra 49, vsak dan med 10. in 18. uro). Vsak avtor sme žigosati tri podlage, oddal 

pa bo eno ustvarjeno delo. Fotografi svoje fotografije pošljejo po elektronski pošti na 

tic.loz@zavod-sneznilk.si. Vsak avtor lahko sodeluje z največ petimi fotografijami; komisija bo 

za razstavo izbrala po eno fotografijo posameznega avtorja. 

Srečanje ni tekmovalnega značaja. Vsak udeleženec prejme priznanje za sodelovanje. 
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Kot je že tradicija, bomo likovna dela najprej razstavili v galeriji Zavoda ARS VIVA v 

Podcerkvi (junij-julij), kasneje pa vsaj še na eni lokaciji - če bo le mogoče tudi izven občine 

Loška dolina. 

Organizator Javni zavod Snežnik bo odkupil vsaj eno izmed ustvarjenih likovnih del. 

► petek, 28. maj 2021, od 17. ure dalje

prihod udeležencev, kulturni program, večerja, nočitev

► sobota, 29. maj 2021, od 9. do 17. ure

•

žigosanje podlag, celodnevno ustvarjanje, priložnostna razstava

; : 

Natančen program bomo posredovali nekaj dni pred dogodkom. 
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Udeležencem bomo zagotovili sledeče obroke: za tiste, ki bodo prenočili, v petek večerja, v 

soboto zajtrk in tako kot za vse ostale sodelujoče dopoldanska malica in topel obrok ob 

zakl]učku ex-tempora. Vseskozi bodo na voljo topli in hladni napitki. 




