
 

ZKŠT Zavod za kulturo šport in turizem Žalec 
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec 
 

Žalec, 28. 7. 2022 

Spoštovane likovnice, spoštovani likovniki! 

Razpisujemo šesto Likovno kolonijo Zeleno zlato, 

ki bo potekala od četrtka, 18. 8. 2022 do sobote, 20. 8. 2022 v Dvorcu Novo Celje pri Žalcu, 

pod naslovom »SKRITO-KONČANO-NEDOKONČANO-DETAJL « 

Likovna kolonija »Zeleno zlato« se je v nekaj letih počasi izoblikovala v to, kar 

predstavlja danes. Krajina je postala glavni motiv, saj je bilo zanjo tudi največ 

zanimanja. Krajina v zahodni kulturi dobi svojo tradicijo s pojavom romantike. 

Takrat postane žanr krajine močno zastopan in počasi pridobi vse več duhovne 

substance. Človek se sprašuje o svojem obstoju, njegovem namenu in kakšen je 

odnos med človekom in naravo. Narava postane že skoraj poosebljena (kot 

konkretno živo bitje s človeškim obrazom), torej mogočna narava ter nebogljen 

človek, in danes ravno obratno … narava, ki je krhka, ranljiva in zaradi 

človeškega delovanja že skoraj minljiva. 

Z letošnjim naslovom SKRITO‒KONČANO‒NEDOKONČANO‒DETAJL želimo 

spodbujati razmišljanja in možnosti, ki se nam odpirajo skozi delovni proces 

slikanja. Vprašanje, kdaj končati slikanje likovnega dela, je eden izmed mnogih 

izzivov, s katerimi se sreča slikar pri svojem delu. Skica je običajno vedno 

nedokončano stanje motiva. Pri skici si npr. razjasnimo kompozicijo in pojav 

svetlobe v motivu. Konec/končnost lahko nastopi mnogo prej kot pri sliki sami, 

ki teži k »popolnosti«. 

Kdaj torej zaključiti slikanje, kako daleč pripeljati sliko, koliko podrobnosti 

potrebujemo, pustiti sliko nedokončano, koliko »praznega« prostora pustiti na 

sliki, kako se ta »prazen« prostor vključi v motiv, ali to pomaga kompoziciji, 

svetlobi, kaj to pomeni za gledalca in ali ga to aktivira? Nedokončano delo ali 

»praznina« v sliki na gledalca deluje z vznemirjenjem, nelagodnostjo, torej 



nekakšnim nemirom. Del manjkajoče podobe se prenese v gledalca. Gledalec 

mora podobo poustvariti. Gledalec je pred izzivom, kako naj podobo 

rekonstruira, kako nadomesti manjkajoče dele podobe. Naj poprime za paleto, 

čopič in barvo ter vslika manjkajoče dele motiva? To seveda lahko hitro naredi 

le v mislih, kar ga požene v aktivni odnos do podobe, s katero je soočen ob 

njeni odsotnosti. Gledalec postane soustvarjalec podobe, pa čeprav le miselno 

… torej ne fizično. 

Vsa ta razmišljanja ob naslovu SKRITO‒KONČANO‒NEDOKONČANO‒DETAJL 

nam bodo na letošnji koloniji Zeleno zlato služila kot izhodišča, kot motivacija k 

razvijanju vaše likovne poti in izraza. Bodite raziskovalni, podajte se izven 

okvirja in prestopite meje znanega. Naj ostane nekaj skritega, nevidnega in 

nedokončanega. 

Mentor kolonije mag. Uroš Potočnik.  

 

Tisti, ki se boste v Žalec pripeljali iz oddaljenih krajev, boste imeli možnost nočitve v Škofijski 

Karitas Vrbje, kjer bo poskrbljeno za udobna prenočišča in prehrano.  

Sicer pa se bo dogajanje odvijalo po sledečem urniku: 

ČETRTEK, 18. avgust 2022 

09.00-9.30 Registracija udeležencev, uvodni pozdrav 

09.30-10.30 »Likovna teorija«, predavanje mag. Uroša Potočnika 

10.30-13.00 Ustvarjanje 

13.00-14.00 Kosilo 

14.00-18.00 Ustvarjanje 

18.00-19.00 Večerja 

po večerji prosto 

 

PETEK, 19. avgust 2022 

08.00-09.00 Zajtrk 

09.00-13.00 Ustvarjanje 

13.00-14.00 Kosilo 

14.00-18.00 Ustvarjanje 

18.00-19.00 Večerja 

19.00-21.00 Voden ogled kraft pivovarne Flajs v Žalcu (Udeležbo potrdite ob oddaji 
prijavnice, zaradi rezervacije ogleda! ) 

po ogledu Prosto  



 

SOBOTA, 20. avgust 2022 

08.00-09.00 Zajtrk 

09.00-12.00 Ustvarjanje 

12.00-13.00 Kosilo 

13.00-17.00 Prosto 

17.00 Odprtje razstave 6. Likovne kolonije »Zeleno zlato«  
v avli dvorca Novo Celje 

 

CENIK 

PAKET A:  46,00 € (prehrana + nočitev) 

 Prehrana (polni penzion) in nočitev v Škofijski Karitas 

Vrbje (skupinska ležišča). 

 Predavanja in mentorstvo mag. Uroša Potočnika. 

 Voden ogled Kraft pivovarne Flajs v Žalcu. 

 

PAKET B:  21,00 € (samo kosilo) 

 3x kosilo v Škofijski Karitas Vrbje.  

 Predavanja in mentorstvo mag. Uroša Potočnika. 

 Voden ogled Kraft pivovarne Flajs v Žalcu. 

 

Slikarski material si udeleženci priskrbite sami, pri čemer niste omejeni na določeno 

likovno tehniko. 

Prijavnino lahko poravnate OSEBNO prvi dan kolonije (torej v četrtek, 20. 8. 2022) v Dvorcu 

Novo Celje, ali z nakazilom na TRR s sledečimi podatki: 

 

Škofijska Karitas Celje 

Muzejski trg 8 

3000 Celje 

TRR: SI56 0510 0801 5567 619 

SKLIC: 29350 

ZADEVA: Likovna kolonija Zeleno zlato 2022 

 



Za udeležbo na koloniji je potrebno izpolniti prijavnico, ki jo pošljite na naslov 

vosnjakmarta@gmail.com najkasneje do PETKA, 12. 8. 2022. 

Za vsa morebitna vprašanja se obrnite na go. Marto Vošnjak, tel.: 041-377-029 ali naslov 

vosnjakmarta@gmail.com. 

 

S spoštovanjem 

 

Nastija Močnik l.r. 
 
Program Kultura ZKŠT Žalec 

Marta Vošnjak l.r. 
 

Likovna sekcija KUD Žalec 

Marko Repnik l.r. 
 

OI JSKD Žalec 
 

                           

  


