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13. avgust 2011 
 
Ljubitelji risanja v različnih 
tehnikah ste vabljeni, da se 
udeležite poletne slikarske 
šole, ki bo potekala v dvorcu 
Novo Celje pri Žalcu. 

 
 
Delavnice pod mentorstvom se 
imenujejo Slikarska šola Rudolfa 
Španzla Chiaroscuro. 

Potekale bodo od 16. do 25. 
avgusta v dvorcu Novo Celje pri Žalcu. Gre za že  osmo poletno slikarsko 
šolo, v organizaciji ZKŠT-ja, Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. 

Slikarska šola je namenjena osnovnošolcem, pa tudi starejšim. 
 
Idejni in duhovni vodja šole je akademski slikar Rudolf Španzel, vodilni 
portretist v slovenskem prostoru. Umetnik povezuje znanje starih slikarskih 
mojstrov z vnašanjem sodobnih likovnih elementov v svoja dela. Svoje znanje 
na nevsiljiv način, začinjen z duhovitimi anekdotami, deli s tečajniki. 
 
Imel je več kot dvajset samostojnih razstav, doma in v tujini, za svoja dela je 
prejel številne nagrade. 

 

Skupine na poletni slikarski šoli so majhne, zato je pristop individualen. Vsako 
skupino vodita akademski slikar in likovni pedagog z večletno prakso. 

Na ta način se dopolnjuje pogled umetnika s pedagoškimi načeli, ki so potrebni 
za čim boljše osvajanje znanja in veščin pri likovnem izražanju. 
 
Kaj prinaša letošnja poletna slikarska šola? 

POLETNA SLIKARSKA ŠOLA 

STAROST:  
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Začne se 16. avgusta ob enajsti uri, nato poteka vsak dan med deseto 
in sedemnajsto uro, z odmorom za kosilo. 

 
Udeleženci v tem času delajo s svinčnikom, ogljem, pasteli, oljem in spoznajo 
eno ali dve grafični tehniki. 
Letos bo poudarek na srednjeveških motivih.  

Odrasla skupina se srečuje vsak večer med osemnajsto in enaindvajseto uro, 
kjer se udeleženci izpopolnjujejo v risanju živega modela – moškega in ženske. 

Nedelja, 21. avgust: voden ogled gradov Komenda na Polzeli in Žovnek pri 
Braslovčah. Po ogledu piknik in športne igre. 

Poletna šola se bo sklenila, tako kot vsa leta do zdaj, s svečanim odprtjem 
razstave 25. avgusta ob devetnajsti uri pred dvorcem Novo Celje. 

Razstava bo odprta do nedelje, 28. avgusta 2011 od 10. do 18. ure. 

T. M. 

<<< nazaj 
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