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Likovni natečaj V OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, ZVOČNO IN LIKOVNO
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti koordinacija JSKD Osrednja Slovenija in 3.
program Radia Slovenija –ARS (Uredništvo igranega programa) sta povabila k sodelovanju mlade
likovne ustvarjalce osnovnih šol Osrednje Slovenije na razpis likovnega natečaja z naslovom V
objemu zvoka in slike, zvočno in likovno.
Na natečaju so izbrali tudi likovni deli dveh učenk naše šole, ki sta se udeležili skupinske regijske
razstave 15. maja 2018, ob 18. uri, v Galeriji Hiša sonca v Logatcu. To sta bili devetošolka LEA
ŠPAROVEC in osmošolka GAJA KREŠEVIČ CIMPERMAN. Izbrana likovna dela so bila reproducirana
tudi v spremljajočem katalogu.
V žiriji likovnega natečaja so sodelovali: prof. akad. kiparka DRAGICA ČADEŽ, prof. akad. slikarka,
mag. umetnosti NUŠA LAPAJNE ČURIN, univ. dipl. umet. zgod., SIMONA ZORKO in univ. dipl. režiser
KLEMEN MARKOVČIČ. Organizatorji bodo razstavo posvetili Evropskemu letu kulturne dediščine
2018. Izbrana likovna dela bodo tudi objavljena in reproducirana v e-galeriji na podstrani Radijske
igre za otroke na Otroškem portalu RTV Slovenija. Izbrani mladi likovniki bodo povabljeni k učni uri
v dramskih studiih Radia Slovenija, kjer bodo spoznali, na kakšen način nastajajo radijske igre,
program ter kako poteka delo na radiu.
Razpis je bil odprt ob Ta veselem dnevu kulture od 3. decembra 2017 do 30. maja 2018. Udeležilo se
ga je udeležilo tudi šest naših učencev, ki v letošnjem letu obiskujejo izbirni predmet Likovno
snovanje. Za tematiko so organizatorji razpisali tri radijske igre glede na starost sodelujočih. V tistem
delu razpisa, s katerim so želeli nagovoriti najstnike, so razpisali radijsko igro Brez, kjer gre za delo
slovenske avtorice Janje Vidmar in govori o mladeniču, ki je zašel na kriminalna pota, vendar pa se
mu ob zavzeti skrbi šole in domačih vendarle kažejo tudi svetlejše perspektive.
Radijska igra je dostopna na Otroškem portalu RTV Slovenija. Cilj natečaja je bila povezava zvočnega
in likovnega umetniškega izraza, namen pa je bil, da so želeli vplivati na razvijanje slušne senzibilnosti
otrok, spodbuditi likovno interpretacijo slišanega, nagovoriti otroški notranji domišljijski svet ter z
novo izkušnjo povezovanja avdio-vizualnega obogatiti siceršnji učni program.

Mentorica in ostali obiskovalci med ogledom razstave

Govor župana Logatca g. Berta Menarda
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Podelitev priznanj

Mentorica z nagrajenkama

Likovno delo Lee Šparovec

Likovno delo Gaje Kreševič Cimperman

Nagrajenka Lea Šparovec

Nagrajenka Gaja Kreševič Cimperman

Mentorica: učiteljica likovne umetnosti
mag. Petra Novak Trobentar
Nagrajenki s priznanji
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