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Projekt učencev Osnovne šole Franceta Bevka Ljubljana »FASADA«
in sodelovanje na 5. mednarodnem bienalnem likovnem natečaju Po Fabianijevih poteh
Avtorji, ki so sodelovali pri projektu:
- učenci likovnega krožka: Luka Golubovič in Vivi Dobnikar iz 3.a, Mana Veljkovič Hirsch, Inja Peciga,
Tanaja Petrovič in Aneja Petrovič iz 4.a, Zala Kotar, Maja Režonja, Maša Mlakar, Lana Luštrik in Kiara
Ferenc iz 4.b, Pia Sotlar, Katja Kovačič in Nemanja Mitrović iz 5.a, Patricija Đokić iz 5.b,
- učenci izbirnega predmeta vzgoja za medije: Endrit Destani iz 7.a, Gašper Habicht iz 7.b, Sara Kupec, Jana
Arnuga in Črt Rajšter iz 8.b, Tara Germovšek, Matic Habicht, Enisa Porčič, Iza Štrumbelj Oblak in Žan
Urbančič iz 9.a, Pia Caroline Adamič, Florijana Destani, Dino Durič in Georg Paš iz 9.b.
Naslov dela: Projekt »FASADA«
Mentorica: Petra Novak Trobentar, likovna pedagoginja
Delu fasade, ki je bil poslikan z enim in istim motivom že
nekaj desetletij, smo želeli spremeniti podobo. (Fotografija
levo). Odločili smo se za projekt »Fasada«, na katerega smo
se temeljito pripravili.
Za sodelovanje pri projektu smo prosili profesorja s fakultete
za arhitekturo, gospoda Domna Zupančiča, ki je tudi oče dveh
sinov na naši šoli. Prišel je v likovno učilnico in učencem
izbirnega predmeta vzgoja za medije predstavil zanimive
fotografije, ki so prikazovale različne likovne rešitve fasad.
V nekaj naslednjih urah so učenci po risalnih listih in na računalnikih risali in slikali ter iskali primerne
rešitve. Odločili smo se za idejo Pie Caroline Adamič, učenke devetega razreda, ki prikazuje rumeno rdeče
stopnice, narisane v nekoliko nenavadni perspektivi. V prispodobi lahko te krive stopnice predstavljajo pot
k uspehu, cilju in znanju, po kateri pa ni vedno enostavno priti, saj se je treba za vsak uspeh truditi.
V okviru akcije Očistimo Slovenijo oziroma naravoslovno-ekološkega dneva smo del dejavnosti izpeljali
tudi preko projekta »Fasada«. Devetošolka Pia in učiteljica Petra sta skico povečali in jo prerisali v pravih
razmerjih na 15 m2 veliko fasado, v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo in Pedagoško fakulteto pod
mentorstvom profesorja Domna Zupančiča in profesorice Beatriz Tomšič Čerkez pa so učenci izbirnega
predmeta vzgoja za medije in nekaj študentov obeh fakultet narisano skico poslikali. S poslikano fasado, ki
gleda na Ulico Pohorskega bataljona, smo želeli opozorili krajane na našo prisotnost v lokalnem okolju in
jih tudi na tak način povabili k sodelovanju s šolo.
Učenci tretjih, četrtih in petih razredov, ki so obiskovali likovni krožek, so kasneje poslikali še lesene figure
in jih obesili pred fasado. Navdih zanje smo dobili pri umetniku Keithu Haringu .
Barvna študija zunanje arhitektonsko poudarjene strani OŠ Franceta Bevka Ljubljana je nastajala
premišljeno in postopoma, končni izdelek je dobro usklajen z okoljem ter zanimiv za mimoidoče.
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Načrt za skice je pripravil gospod Domen Zupančič

Tudi na računalniško pripravljeni fotografiji so
nastajale idejne skice

Odločili smo se za idejo devetošolke Pie Caroline
Adamič, ki jo je morala najprej prenesti na belo fasado.

Nekaj študentov Fakultete za arhitekturo in Pedagoške
fakultete so z učenci naše šole fasado poslikali.

Z rezultati natečaja "Po Fabianijevih poteh" smo bili
zelo zadovoljni, saj je komisija izbrala naš projekt
»Fasada« in učenko Pio Carolino Adamič ter
mentorico Petro Novak Trobentar, 20. oktobra
2012, povabila na podelitev, da prevzameta zlato
priznanje.

Učenci likovnega krožka so dodali pisane figure,
izdelane iz lesa, ki so še razgibale kompozicijo.

Mentorica:
Petra Novak Trobentar, likovna pedagoginja
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