
VIDEO IN ANIMIRANI FILM
Društvo za razvoj fi lmske kulture / DRFK, Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor
9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 13. 2., 27. 2. 16.30–18.00
mentorica: Hana Repše

Likovne osnove ter poznavanje lutk in scenografi je so dobra osnova za ustvarjanje 
animiranih fi lmov. V tretjem sklopu se bomo spoznali s celotnim procesom nastajanja 
animiranega fi lma, od ideje do izvedbe. 

#animirani fi lm #risanka #gibanje #fi lm #video #zvok

 Hana Repše  hana.repse@gmail.com  

Intenzivna šola
likovne in intermedijske umetnosti, lutkarstva in animacije

za mlade med 10. in 15. letom

kreativni

za mlade

START
12.9.2

018

PASSPORT

-END-
24.4.2

019

Intenzivna likovna šola je namenjen mladim 
med 10. in. 15 letom, ki jih likovna umet-
nost še posebej zanima in želijo svoj interes 
razvijati in nadgraditi. Program ponuja več 
posebnosti, ki skupaj sestavljajo popolno-
ma edinstveno učno izkušnjo v štirih ra-
zličnih ustanovah oz. društvih, v Umetnos-
tni galeriji Maribor, Lutkovnem gledališču 
Maribor, Društvu za razvoj fi lmske kulture in 
Zavodu MARS Maribor. Udeleženci se bodo 
sprehodili skozi likovne osnove, raziskovali 
lutkovno umetnost, izdelali animirani fi lm 
ter se spoznali z uporabo sodobnih teh-
nologij v umetnosti. Spoznavali bodo delo 
strokovnega osebja na področju likovnih 
umetnosti (kustosi, lutkarji, scenografi  …) in 
se srečevali z umetniki v njihovem delovnem 
okolju. Predvsem pa bodo pod kvalitetnim 
mentorstvom svoje razumevanje in doživ-
ljanje likovne umetnosti bogatili z demon-
striranjem različnih likovnih tehnik, v katerih 
se bodo preizkušali. Likovno raziskovanje 
bomo zaključili s skupinsko razstavo.   

V posamezno skupino bomo vpisali največ 
10 otrok, kar bo sodelujočim in mentorjem 
omogočalo razvijanje poglobljenega dialoga, v 
katerem bodo spoznavali sebe, drug drugega 
ter znanje in izkušnje bogatili z umetnostjo.

Celotni program: 180€
Posamezni sklopi: UGM/45€, LGM/45€, 
DRFK/55€, MARS/55€

Prijave v celotni program na:
brigita.strnad@ugm.si 

Prijava velja ob plačilu šolnine na blagajni 
UGM, Strossmayerjeva ulica 6, Maribor.

Brigita Strnad
02 860 497
brigita.strnad@ugm.si

PRIJAVE do 10. 9. 2018

INFORMACIJE

CENA

kreativni

za mlade

PASSPORT



MLADI STROKOVNJAKI UGM
Umetnostna galerija Maribor / UGM, Strossmayerjeva ul. 6, 2000 Maribor  
12. 9., 19. 9., 26. 9, 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10. 16.00–18.00 
mentorica: Brigita Strnad 

Udeleženci bodo UGM spoznavali kot prostor moderne in sodobne likovne umetnosti. 
Skozi vodene oglede razstav in ustvarjanje lastnih likovnih del bodo pridobili znanja in 
spretnosti na področjih likovnega snovanja (klasična risba, slikarstvo, video …), javnega 
nastopanja in delovanja v skupini. 

#barva #umetnost #slika # risba #likovno 

 Brigita Strnad  brigita.strand@ugm.si 

UMETNOST IN SVETLOBA
Zavod MARS Maribor / Vetrinjska ulica 30, 2000 Maribor
6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. , 10. 4., 17. 4., 24. 4. 16.30–18.00
mentorica: Irena Pamič

Sedanjost, ki jo živimo in čutimo, je prepletena s sodobno tehnologijo. Otrokom in mladim 
želimo na inovativne načine približati preproste pristope pri spoznavanju fi zike, tehnike, 
programiranja in umetnosti.

#tehnologija #arduino #programiranje #svetloba #umetnostinživljenje

 Irena Pamič  picike.irena@gmail.com

LUTKOVNA RAZISKOVALNICA
Lutkovno gledališče Maribor / LGM, Vojašniški trg 2a, 2000 Maribor
7. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 16.00–18.00 
mentorica: Bibi Bobnar

Likovne osnove, ki jih bomo spoznali v prvem sklopu srečanj v UGM, bodo dobra popotnica v 
svet lutkovne umetnosti, ki ga bomo spoznavali v LGM. V drugem sklopu bomo temeljito ra-
ziskali različne vrste lutk in njihov razvoj, s pomočjo lutkovnih mojstrov bomo lutko tudi izdelali. 

#lutka, #animacija, #zgodba, #scena, #tehnologija, #predstava

 Bibi Bobnar  prodaksn@gmail.com 


