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ZAKLJUČEK MEDNARODNE KIPARSKE KOLONIJE MLADIH ČRNOMELJ 2011 
 
Od 3. do 5. 3. 2011 je na OŠ Loka potekala 4. Mednarodna kiparska kolonija mladih 
Črnomelj, ki sta jo organizirala Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj in Osnovno šolo 
Loka Črnomelj. 
 
Na koloniji je v sedmih kiparskih delavnicah ustvarjalo 56 nadarjenih likovnikov med 12-im in 
15-im letom starosti. Udeleženci so prihajali iz 25-ih slovenskih in 8-ih tujih osnovnih šol iz 
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Madžarske in Italije. Kiparili so na temo 
»Ponudi roko – odpri oči«, ki izhaja iz Evropskega leta prostovoljstva. 
 
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj spodbuja ustvarjalnost mladih med 12-im in 
15-im letom starosti na kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druženje 
in spoznavanje mladih likovnikov in njihovih mentorjev širšega geografskega področja z 
namenom pridobivanja kakovostnih likovnih izkušenj.  
 
Strokovna komisija v sestavi: Jože Vrščaj (akademski kipar), Robert Lozar (akademski slikar) 
in Jon Hatfull (akademski fotograf in keramik), je izbrala najboljše po posameznih delavnicah 
in skupnega zmagovalca Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2011. Priznanje za 
najboljše so prejeli: 
 

• Neža Jesenko, OŠ Idrija; najboljša v delavnici SIPOREKS; Naslov njenega dela: 
»Pomoč moraš videti«; (mentorica delavnice: Barica Flajnik Koželj), 

• Samuele Vittorio Ferletti, Nižja SŠ Doberdob (Italija); najboljši v delavnici MOBILI; 
Naslov njegovega dela: »Prijatelj, igrajva se!«; (mentorica delavnice: Duška Vlašič), 

• Jure Horvat, OŠ Loka Črnomelj; najboljši v delavnici INSTALACIJA; Naslov 
njegovega dela: »Bodi velik«; (mentorici delavnice: Valentina Strugar in Špela 
Fabjan), 

• Anamarija Tušar, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas; najboljša v delavnici KERAMIKA 
1; Naslov njenega dela: »Ko se energije združijoF«; (mentor delavnice: Dragutin 
Ciglar), 

• Anita Peršič, OŠ Vinica; najboljša v delavnici KERAMIKA 2; Naslov njenega dela: 
»Jokajoče dekle«; (mentorica delavnice: Jasmina Kobe), 

• Aleksander Kosec, OŠ Loka Črnomelj; najboljši v delavnici LES; Naslov njegovega 
dela: »Vsi za enega, eden za vse«; (mentorica delavnice: Tejka Pezdirc, asistentka: 
Andreja Verderber), 

• Irma Cigale, OŠ Idrija; najboljša v delavnici MONTAŽNA PLASTIKA; Naslov 
njenega dela: »Privabljam nasmeh«; (mentorica delavnice: Aleksandra Matjašič). 

 
Skupni zmagovalec Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2011 je postal Jure 
Horvat iz OŠ Loka Črnomelj, ki je strokovno komisijo najbolj prepričal z instalacijo  
»Bodi velik«.  
 

 
  SPOROČILO ZA JAVNOST 
 



Zmagovalec 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: 
http://sites.google.com/site/kiparskakolonijamladih/ 
 
Razstava izdelkov Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2011 se bo iz OŠ Loka 
Črnomelj preselila v Kulturni dom Črnomelj, nato bo gostovala po slovenskih in tujih osnovnih 
šolah in Zavodu RS za šolstvo v Ljubljani. V začetku prihodnjega leta bo izdelke kolonije 
možno tudi kupiti na Dobrodelni prireditvi Jasna, ki bo v Kulturnem domu Črnomelj – zbrana 
sredstva od prodaje bodo šla v dobrodelne namene. 
 
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj postaja ena največjih in najkakovostnejših 
tovrstnih kolonij za mlade v Sloveniji in tudi širše. 
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