
Krožek REZERVIRANO ZA USTVARJALNOST 

Delovno gradivo 11. do 15. maj 2020 

 

Tokrat vam ponujam sodelovane na natečaju, ki ga razpisuje Narodna galerija v 

Ljubljani. Vse, kar potrebujete za ustvarjanje, je razvidno iz razpisa. Če bi radi 

sodelovali, vas vabim k ustvarjanju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragi ustvarjalci, 

vabimo vas, da se lotite izziva in ustvarite lastno interpretacijo slike 

Mateja Sternena Rdeči parazol.  

 

Matej Sternen sodi med četverico slovenskih impresionistov, štirih 

prijateljev slikarjev, ki so na začetku 20. stoletja začeli z novim, 

modernim načinom ustvarjanja. Natečaj smo pripravili ob 150. 

obletnici njegovega rojstva.  

 

Na njegovi sliki Rdeči parazol je upodobljena modno opravljena 

meščanka, najverjetneje slikarjeva žena Roza, ki se je v sončnem dnevu 



odpravila na sprehod v park. Pred soncem jo varuje rdeč sončnik. 

Svetloba je skozi parazol ožarila njen obraz in ga skupaj z drugimi 

rdečimi površinami postavila v močan kontrast z zelenjem v ozadju. 

Umetnino si lahko ogledaš v stalni zbirki Narodne galerije in tudi 

na naši spletni strani.  

 

Slika naj bo izhodišče za razmislek o svetlobi in barvah. Motiv 

lahko poljubno predrugačite in uporabite katerokoli likovno tehniko 

oziroma tehnike po želji med seboj kombinirate.  

 

Izdelke pošljite do 31. maja 2020 na naslov Narodna galerija, 

Puharjeva 9, Ljubljana, pripis: za likovni natečaj "Kakšne barve je tvoj 

parazol?". Strokovna žirija bo izbrala najboljša dela, ki bodo nagrajena 

in razstavljena v Narodni galeriji, izbor treh pa bo julija razstavljen 

tudi v TAM-TAMovi Ulični galeriji v središču Ljubljane. Nagradili 

bomo tudi mentorje! 
 

Nagrade 

Strokovna komisija bo izbrala dela za razstavo in podelila 10 nagrad 

za najboljše prispele izdelke: 

 najboljši trije: knjižna nagrada, 1x skupinska vstopnica za cel razred 

za voden ogled po programu Mularijo v galerijo in 1x družinska 

vstopnica za obisk ustvarjalne delavnice ali vodenega ogleda po izbiri 

 drugi izbrani avtorji: 1x skupinska vstopnica za cel razred za voden 

ogled po programu Mularijo v galerijo in 1x družinska vstopnica za 

obisk ustvarjalne delavnice ali vodenega ogleda po izbiri 

V kolikor boste ustvarjali na razpisano temo, mi pišite ali kar pošljite 

izdelek. Pogovorili se bomo, naredili potrebne korekcije – popravke, če 

bo potrebno. Likovna dela pa je potrebno poslati najkasneje do 31. maja 

2020. Ne ponavljajte motiva, vanj lahko vnesete tudi kaj svojega. 

Ne slikajte s suhimi barvicami, predlagam tempere, akrile, pastele ali 

voščenke. Če je možno, slikajte na risalni list, če ga nimate pa na 

navadni papir ali karton. Format je lahko A3 (risalni list) ali A4 (velik 

zvezek).  Zdaj pa kar pogumno k ustvarjanju. 

Barica 

barica.flajnik-kozelj@guest.arnes.si  
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