Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
tel: + 386 (0)7 30 61 390
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Datum: 22. februar 2020
Številka: 6112-0001/2020-1
SPLOŠNE INFORMACIJE O
MEDNARODNI KIPARSKI KOLONIJI MLADIH
ČRNOMELJ 2020
Spoštovani!
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj pripravlja
13. Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj.
Kolonija bo potekala od četrtka, 26. 3., do petka, 27. 3. 2020,
V Kulturnem domu Črnomelj.
Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj spodbuja ustvarjalnost mladih na
kiparskem področju. Osnovni koncept kolonije je ustvarjalno druženje in spoznavanje
nadarjenih mladih likovnikov širšega geografskega področja z namenom pridobivanja
kakovostnih kiparskih izkušenj. Mladi bodo pod vodstvom uveljavljenih likovnikov lahko
ustvarjali v eni od štirih kiparskih delavnic:
Instalacija, Siporeks, Keramika in Montažna plastika.
Sodelovanje na Mednarodni kiparski koloniji mladih Črnomelj 2020 je brezplačno!
Vabimo nadarjene mlade likovnike slovenskih osnovnih šol, slovenskih zamejskih šol
in nekaterih šol iz Sloveniji bližnjih držav.
Za vse informacije v zvezi z Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020 smo
vam na voljo na tel.: +386 (0)7 30 61 382 (Tadej Fink – organizator kolonije) ali
elektronskem naslovu: kolonija.mladih@zik-crnomelj.si
Fotografije in podatke o preteklih kolonijah najdete na:
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih/
(kolonije 2017, 2018 in 2019)
http://sites.google.com/site/kiparskakolonijamladih/
(kolonije med 2008 in 2016)
Veselimo se sodelovanja z vašimi učenci!
Prilogi v nadaljevanju dokumenta:
- Razpis za Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020
- Prijavnica za Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020
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RAZPIS ZA MEDNARODNO KIPARSKO KOLONIJO MLADIH ČRNOMELJ 2020
(MKKMČ 2020)
1. Mednarodna kiparska kolonija mladih Črnomelj 2020 bo potekala od četrtka, 26. 3. do
petka, 27. 3. 2020, v Kulturnem domu Črnomelj.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
2. Na koloniji bodo udeleženci pod strokovnim vodstvom mentorjev ustvarjali v štirih
delavnicah:
 INSTALACIJA – umeščanje likovnih form prostor
(mentorica: dr. Bea Tomšič Amon);
 KERAMIKA - oblikovanje male plastike iz gline (mentorica: Tamara Bregar);
 MONTAŽNA PLASTIKA – oblikovanje kiparskih tvorb z montažo
(mentor: Vasja Nanut);
 SIPOREKS – kiparjenje v penasti beton (mentor: Boštjan Kavčič).
Vsak mentor bo v delavnici imel svojega asistenta – študenta likovne pedagogike
iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
3. Tema Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2020, na katero bodo ustvarjali
mladi kiparji, bo določena naknadno.
OSNOVNI POGOJI ZA SODELOVANJE:
4. Posamezna šola lahko prijavi največ dva (2) likovno nadarjena učenca zadnje triade OŠ
(7., 8. in 9. razred). Šola z eno ali več podružnicami lahko prijavi največ tri (3) likovno
nadarjene učence pri čemer mora vsaj eden od prijavljenih prihajati iz podružnične šole.
5. Na Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020 bomo sprejeli do 32
udeležencev.
6. Vsak sprejeti udeleženec bo na Mednarodni kiparski koloniji mladih Črnomelj 2020 lahko
ustvarjal le v eni delavnici.
7. Prijavi učenca obvezno dodajte vsaj eno fotografijo enega ali več njegovih kiparskih
izdelkov. Fotografije kiparskih izdelkov bodo glavno merilo izbora na MKKMČ 2020.
STROKOVNA KOMISIJA IN NAGRADE:
8. Strokovno komisijo MKKMČ 2020 sestavljajo akademsko izobraženi likovni umetniki:
Jožef Vrščaj, Tejka Pezdirc in Robert Lozar. Komisija bo med prispelimi prijavami s
priloženimi fotografijami kiparskih izdelkov izbrala udeležence MKKMČ 2020 in jih
razvrstila v štiri delavnice. Ista komisija bo tudi ocenila končne izdelke, ki bodo nastali
na koloniji in izbrala najboljše v posameznih delavnicah.
9. Strokovna komisija bo izbrala dobitnika posebne nagrade – vlivanje kiparskega izdelka v

bron, ki ga bo izvedlo podjetje Livartis d.o.o.
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10. Izbran bo tudi skupni zmagovalec Mednarodne kiparske kolonije mladih Črnomelj 2020,
ki bo prejel zmagovalno preslico – simbol kolonije in se udeležil Mednarodne kolonije
mladih Ernestinovo 2020, ki bo potekala v aprilu 2020 v slavonskem kraju Ernestinovo
blizu Osijeka na Hrvaškem.
STROŠKI SODELOVANJA, BIVANJE IN PREVOZ:
11. Udeležba na Mednarodni kiparski koloniji mladih Črnomelj 2020 je brezplačna!
12. Tudi nastanitev je za udeležence brezplačna. Udeleženci bodo za časa kolonije
nastanjeni na domovih belokranjskih udeležencev kolonije ali v Dijaškem domu
Črnomelj.
13. Za organizacijo in stroške prevoza (do Črnomlja in po koncu kolonije zopet nazaj domov)
poskrbi šola iz katere prihaja udeleženec oziroma starši udeleženca. Odvisno od
njihovega medsebojnega dogovora.
14. V primeru izbora na kolonijo mora šola obvestiti starše. Za vsa nadaljnja vprašanja se
lahko starši obrnejo direktno na organizatorja kolonije.
TRAJANJE RAZPISA, PRIJAVA IN IZBOR:
15. Razpis traja od 22. 1. 2020 do 11. 3. 2020. Prijave zbiramo do vključno
srede, 11. 3. 2020!
16. Prijavi likovno nadarjenega učenca priložite vsaj eno fotografijo njegovega kiparskega
izdelka. Likovno nadarjenega učenca prijavite lahko prijavite na dva načina (izberite
zgolj enega):
o
Elektronska prijava preko spletne povezave (e-prijavnica)

http://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica.html
o
Prijava preko navadne pošte na naslov: Zavod za izobraževanje in kulturo
Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj, s pripisom »Za MKKMČ 2020«.
17. O izboru strokovne komisije na Mednarodno kiparsko kolonijo mladih Črnomelj 2020
bomo mentorje in starše preko elektronske pošte obvestili predvidoma do 18. 3. 2020.
RAZNO:
18. Fotografije in informacije najdete na spletni strani:
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kultura/mednarodna-kiparska-kolonija-mladih/
19. Za vsa vprašanja pokličite na tel.: 07 30 61 382 ali 041 392 613 (Tadej Fink – organizator
kolonije)

Tadej Fink
koordinator in organizator kulturnih programov

Črnomelj, 22. januar 2020
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Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj
tel: + 386 (0)7 30 61 382
E-mail: kolonija.mladih@zik-crnomelj.si

PRIJAVNICA ZA
MEDNARODNO KIPARSKO KOLONIJO MLADIH ČRNOMELJ 2020
(za prijavo po navadni pošti)
(za ekološko prijaznejši način lahko namesto tega izberete e-prijavo:

http://www.zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica.html)
Podatki o udeležencu*:
IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA_______________________________________________________
DATUM IN KRAJ ROJSTVA__________________________________________________________
NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA______________________________________________________
Podatki o šoli in mentorju*:
OSNOVNA ŠOLA___________________________________________________________________
NASLOV__________________________________________________________________________
IME IN PRIIMEK MENTORJA, E-NASLOV in ŠT. MOBILNEGA TELEFONA_____________________
_________________________________________________________________________________
Podatki o starših*:
IME IN PRIIMEK ENEGA OD STARŠEV, E-NASLOV IN ŠT. MOBILNEGA TELEFONA____________
_________________________________________________________________________________
Podatki o željeni delavnici*:
IMENA DVEH DELAVNIC, KI UDELEŽENCA NAJBOLJ ZANIMAJO (obvezno napisati dve):
(Strokovna komisija bo na podlagi fotografije izdelka udeleženca uvrstila v eno od dveh delavnic)


______________________________________



______________________________________

PRILOGA – ne pozabite priložiti vsaj ene fotografije kiparskega izdelka prijavljenega udeleženca.
S podpisom potrjujemo, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisa ______________________________
(podpis ravnatelja in žig šole)
* Zaradi lažjega vzpostavljanja kontaktov z izbranimi udeleženci kolonije, njihovimi starši, mentorji oz. šolami,
prosimo, da dosledno izpolnite prijavnico.
Izpolnjeno prijavnico s priloženo fotografijo pošljite po navadni pošti na ZIK Črnomelj
(naslov najdete zgoraj levo) s pripisom »za MKKMČ 2020«.
Hvala za sodelovanje!
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