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Gimnazijam in srednjim šolam
(profesorjem likovne umetnosti)

Datum: 9. 1. 2013

Jurčičev memorial
LIKOVNI NATEČAJ 2013
Vabimo vse dijake gimnazij in drugih srednjih šol ter njihove
mentorje, da sodelujejo z likovnimi deli na temo

"Država zavetnica s plaščem?"
Zavetje pod okriljem plašča vladarja je pomenilo v srednjem veku tudi pravno varstvo. V
umetnostni zgodovini srečujemo tudi upodobitve zavetja ubogih pod plaščem svetnika, Najbolj
znana je upodobitev Marije zavetnice s plaščem na Ptujski Gori, iz 15. stoletja.
Po motivu zavetja pod plaščem nas aktualizacija lahko vodi od dijakov pod okriljem učitelja in šole,
staršev, ki poskrbijo za svoje otroke, živali, ki poskrbijo za svoj naraščaj, pa vse do tehtanja in
vrednotenja sodobnih družbenih gibanj.
Milan Butina, priznan slovenski likovni teoretik, pravi, da je likovna umetnina v materiji izražen odziv
umetnika na stanje v naravi in družbi.

Vabimo dijake slovenskih srednjih šol, da v likovni izvedbi razmišljajo o navedeni temi . Pustite
domišljiji in izraznosti vašega likovnega znanja prosto pot v poljubnih tehnikah, medijih! Digitalno
fotografijo likovnega izdelka naj spremlja kratek zapis - razmislek (do 150 besed).
Motivacija za vaše ustvarjanje je lahko tudi letošnji razpis za angleški esej;
Leto 2013 je evropsko leto državljanov (European Year of Citizens). Le državljan, ki pozna svoje
pravice in dolžnosti, lahko pozitivno soustvarja demokratično evropsko družbo. O pravicah in
priložnostih za študij ali delo v današnji Evropi, o ovirah in spodbudah, ki jih sodoben človek
premaguje v času krize, je marsikdaj podoben Jurčičevemu desetemu bratu. Mar res ostaja njegov
stavek ''ko bi nekateri ljudje bili ljudje" trpko resničen?

Poslani prispevki naj bodo opremljeni z imenom in priimkom, starostjo ter e- naslovom avtorja,
naslovom šole ter imenom in e- naslovom mentorja.
Vsi sodelujoči z udeležbo na natečaju sprejmejo tudi pogoj, da organizator natečaja lahko uporabi
poslane fotografije likovnih izdelkov (vključno z zapisi) za izdelavo zbornika in/ali objavo likovnih
del in imen avtorjev v medijih oz. na internetni strani šole.
Vsi avtorji in njihovi mentorji prejmejo potrdilo o sodelovanju na natečaju.
V skupno projekcijo na prireditvi za dan šole, 8.3.2013, bomo vključili digitalne fotografije likovnih
del na CD-jih z dodanimi zapisi v e- obliki, ki bodo dospele do srede, 6. marca 2013
-

na naš naslov: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 38, 1295
Ivančna Gorica, s pripisom: Likovni natečaj

ali
-

na internetni naslov: anamarija.smajdek@gmail.com

Dodatna pojasnila lahko dobite na tem internetnem naslovu ali po telefonu 040 560 268.
Projekte si bomo medsebojno predstavili na umetniškem druženju - simpoziju in podelili
priznanja na prireditvi, ki bo neposredno sledila, v petekk, 8. 3. 2012 na Srednji šoli Josipa
Jurčiča v Ivančni Gorici.
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