Os no vna šola F ra nce ta Be vka

 Ulic a Po ho r skeg a b at aljo na 1



111 3 Ljublj a na

0 1 568 7 0 10  o-f b.lj @g uest. ar nes .si  www.fr a nc eb e vk.si
____________________________________________________________________________________

21. MEDNARODNI GRAFIČNI BIENALE UMETNIŠKE GRAFIKE OTROK IN MLADIH
TORUŃ 2018 - POLJSKA
V maju 2018 so učenci sedmih razredov sodelovali na likovnem natečaju »21th International Biennial
Of Children’s And Young People’s Graphic Art, Toruń 2018 – Poland«. Organizator natečaja je ponudil
možnost sodelovanja v dveh kategorijah: odtisnjene izdelke v tradicionalnih grafičnih tehnikah, kot
so linorez, lesorez, gravura v mavčno ploščo, kolažni tisk, kartonski tisk, suha igla, jedkanica,
akvatinta, litografija, šablonski tisk, serigrafija oz. sitotisk in v drugih grafičnih tehnikah ter izdelke v
računalniški grafiki.
Na likovni natečaj v Torun na Poljsko sem poslala 12 barvnih linorezov z dvema matricama, ki so jih
izdelali učenci lanskega 7.a in 7.b razreda v parih in posamezno: Maja Perpar in Anže M. Gorenc,
Tine H. Jamnik in Viktor Mal Zupančič, Mia Lehmann in Maja Kavčič, Enej Stegne Rus in Luka Purkart,
Maša Kampjut in Inja Udovč, Miha Kosanc in Lenart Peternel, Julija Petrin in Živa Višnjei, Alen
Seferović in Matija Budja, Maja Šinkovec, Katja Javornik in Klara Vranovič, Timotej Vičar in Martin
Šprogar ter Eva Jeklin.
V letošnjem šolskem letu, decembra 2018, smo prejeli rezultate z likovnega natečaja. Na letošnjem
21. mednarodnem grafičnem bienalu otrok in mladih v Torunu na Poljskem so našteli 10128 del iz
45 držav. Za razstavo so izbrali 969 grafik iz 39 držav, med katerimi so izbrali tudi dela otrok iz
Slovenije in učenci naše šole so bili edini sodelujoči iz Ljubljane. Dve grafiki štirih učencev sta bili
izbrani za razstavo. Priznanje za sodelovanje na razstavi so prejeli: Alen Seferović in Matija Budja iz
letošnjega 8. a ter Miha Kosanc in Lenart Peternel iz letošnjega 8. b. Priznanje sem prejela tudi
učiteljica likovne umetnosti za mentorstvo učencem.
Na razstavi v Torunu so razstavljena grafična dela v različnih tehnikah, ki so jih izdelali mladi iz
različnih koncev sveta. Lahko si jih ogledate TUKAJ. Organizator razstave je bil Otroški center za
ustvarjalno umetnost in galerijo v Toruńu v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in narodno
dediščino v Varšavi, Uradom guvernerja vojvodstva Kujawsko-pomorske vojske v Toruńu in Mestnim
uradom v Toruńu.

____________________________________________________________________________________

Ustanoviteljica
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Mentorica učencem:
Petra Novak Trobentar, učiteljica likovne umetnosti
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