
 
   

 

8. mednarodni bienale otroškega prostorskega oblikovanja 

PO FABIANIJEVIH POTEH 2017/18 

 

Učence, dijake in predšolske otroke vabimo, da pod vodstvom svojih mentorjev v okviru natečaja rešujejo likovne 

naloge s področja arhitekturnega oblikovanja:  

 

1. S fotografijo predstavijo zanimive stavbe, arhitekturne elemente in detajle. Fotografije naj bodo kvalitetno 

natisnjene na foto ali tršem papirju. 

2. Rešijo poljubno likovno nalogo za predstavitev zamišljenih objektov. Nastali likovni izdelki so lahko 

dvodimenzionalni (risbe, slike, grafike, fotografije) ali tridimenzionalni (makete, prostorske postavitve). 

Likovni izdelki naj bodo dostavljeni v originalni obliki. Fotografij likovnih izdelkov manjših dimenzij, ki jih je 

mogoče dostaviti v originalni obliki, ne bomo upoštevali. Fotografije izdelkov bomo upoštevali samo v 

primeru prostorskih postavitev velikih dimenzij (instalacije,…), ki jih ni mogoče prenašati. Likovna dela naj 

bodo dostavljena brez okvirjev ali paspartujev, zaščitena s trdo podlago. Izdelkov v tulcih ne sprejemamo. 

3. Izvedejo likovno nalogo »materiali in prostor«, kjer predstavijo različne materiale za gradnjo in opremo 

(tkanina, čipka, steklo, les, ... ) prostora. Večje izdelke predstavite v obliki fotografije. 

 

Mentor (likovni pedagog, učitelj, vzgojitelj) lahko sodeluje največ z 6 likovnimi deli (s posamezne šole). Velikost 

maket naj ne presega 40 x 40 x 40 cm. Priložite seznam sodelujočih.  

 

Vsak poslan izdelek naj bo opremljen z naslednjimi podatki:  

o ime in priimek avtorja, starost, razred, 

o naslov likovnega dela, likovna naloga, likovna tehnika, 

o ime in priimek mentorja,  

o naziv in naslov vzgojno-izobraževalne ustanove,  

o elektronski naslov mentorja. 

Odprtje razstave izbranih likovnih izdelkov z zaključno prireditvijo bo v mesecu oktobru 2018. Sodelujoči mentorji 

boste vabila prejeli preko elektronske pošte. 

 

Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do 15. 6. 2018 na naslov:  

 

Društvo likovnih pedagogov Primorja, Štanjel 24,  6222 Štanjel,  s pripisom Po Fabianijevih poteh. 

   

Dodatne informacije dobite pri Vlasti Markočič (vlasta.markocic@gmail.com) ali Tanji Samec (tanja203@gmail.com). 

Kataloge prejšnjih natečajev si lahko ogledate na http://www.os-komen.si v rubriki Dejavnosti in projekti/Po 

Fabianijevih poteh.  

Štanjel, v decembru 2017 
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