
Štiri dnevna likovna kolonija: »NJENA DUŠA NA PLATNU« 

Kje:   Negovski grad (Negova) 

 

Kdaj:  3. julij 2017 od 16.00 do 20.00 ure, 

 4. julij 2017 od 16.00 do 20.00 ure, 

 5. julij 2017 od 16.00 do 20.00 ure,  

 6. julij 2017 od 12.00 do 16.00 ure. 
 

Kaj: V krasnih prostorih NEGOVSKEGA gradu, kjer je čutiti spokojnost in energijo ob enem, bomo 

skupaj preživeli 16 ustvarjalnih ur, razdeljenih na 4 dni druženja. Pod mentorstvom 

akademske slikarke, mag. kiparstva in pedagoginje Saše Bezjak se bomo predali risanju 

ženskega akta. S svojim strokovnim in individualnim pristopom bo lahko vsak udeleženec 

delavnice odšel bogatejši za novo pridobljena znanja.  

Ker je risanje, slikanje dekleta, ki svoje (golo) telo dojema kot umetnina, posebno doživetje, 

verjamemo da si boste izkušnjo želeli še kdaj ponoviti.  V letošnjem poletju bo delavnica 

izvedena samo enkrat. Za tiste, ki ste v »likovni« (v celoletnih delavnicah v MB) že delale na 

temo akta, bo poskrbljeno za nove pristope in delo z barvo. 

 

Kdo:  Od 6 do 10 udeležencev.  

 

Koliko: 127,00 € (vključuje: pedagoško delo, poziranje dekleta, veliko slikarsko platno dimenzije 100 

x 120 cm, papir, oglje, risalne deske, lepilni trak in slikarsko stojalo, če bo potrebno, akrilne 

barve in čopiče uporabljate svoje; voden ogled negovskega gradu in fotografske razstave; 

zadnji dan bo zaključno druženje v Gornji Radgoni, kjer bo v Kulturnem domu otvoritev 

zanimive razstave in manjša pogostitev).  

 

Prijavnino je potrebno nakazati na račun: Saša Bezjak Nova KBM SI 56 0410 1020 4236 834, BIC 

KBMASI2X, Nova Kreditna banka Maribor, ulica Vita  Kraigherja 4 , 2505 Maribor, najkasneje do 20. 6. 

2017. Prijavnico, kuverto, znamko in položnico lahko vsak prijavljen kandidat prejme po pošti, če v e-

pošti sporoči svoj domač naslov. Obstaja možnost dogovora za plačilo v dveh obrokih. 

 

Prijavnico (v priponki) izpolnite in jo pošljite najpozneje do 20.6.2017 na mail kontakt: 

umetnost.brez.meja@gmail.com/ ali po pošti, na naslov: Saša Bezjak, Čremošnikova ul. 4, 9250 

Gornja Radgona.  
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PRIJAVNICA   

za  likovno kolonijo »NJENA DUŠA NA PLATNU« 

(izpolnite in vrnite po e–pošti na naslov:  umetnost.brez.meja@gmail.com do 20.6.2017) 

 

IME IN PRIIMEK: 

 

 

LETO ROJSTVA: 

 

 

NASLOV (ulica, hišna številka, pošta) 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV:  

 

 

TELEFOM/GSM : 

 

 

IMAM SVOJE SLIKARSKO STOJALO 

(označi) 

 

A) Da 

B) Ne 
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