
Ajkčeve nove zgodbe

AJKEC Z DROBNOGLEDOM

Likovne delavnice za otroke 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani
Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana
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Kako naredimo, hranimo 
in varujemo moderno sliko



Ajkčeve nove zgodbe

AJKEC z drobnogledom
Kako naredimo, hranimo in varujemo moderno sliko

Vodja projekta, idejna zasnova in vodenje delavnic:
izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak

Strokovni sodelavci:
Nada Madžarac, Ksenija Kumer, Miladi Makuc Semion, Petra Rezar, Gregor Kokalj, 
Ksenija Čerče

Sodelujoči delovni mentorji:
Petra Juvan, Gašper Rems (študenti restavratorstva UL ALUO )

Sodelujoči ustanovi:
UL ALUO, MG+MSUM

V zadnjih dveh letih Oddelek za restavratorstvo UL ALUO v sodelovanju z Moderno 
galerijo pripravlja serijo delavnic z naslovom Ajkec z drobnogledom, Kako naredimo, 
hranimo in varujemo moderno sliko, v katerih bomo spoznavali tehnologijo nastajanja 
modernih umetnin. V delavnicah, ki že so ali še bodo potekale v avgustu 2015 in juniju 2016 
na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani ter v Moderni galeriji v 
Ljubljani, v šolskem letu 2015/16 pa tudi na Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, bomo 
ugotavljali, kako so nastajale slike v prejšnjem stoletju in iskali vzroke za njihove poškodbe. 
Na delavnicah bomo: sestavljali podokvire, napenjali platno, nanašali in teksturirali podlogo, 
slikali, poslikali okrasne okvire, si pogledali razstavo slikarjev 20. stoletja v Moderni galeriji 
v Ljubljani, obiskali konservatorsko-restavratorsko delavnico in še kaj. Otroške slike, ki 
bodo nastale v naših delavnicah, bomo razstavili v sklopu konservatorsko-restavratorskih 
dogodkov ob ob pripravah na retrospektivno razstavo Marija Preglja v jeseni 2016. Po 
razstavi bodo otroci in mladostniki svoje slike lahko odnesli domov. 

Likovne delavnice za osnovnošolce in srednješolce
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana,
v sodelovanju z  Moderno galerijo, Cankarjeva 15, 1000 Ljubljana
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Termini
Letošnje poletne delavnice bodo potekale na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
Univerze v Ljubljani na Kongresnem trgu 12,

od 27. junija do 1. julija 2016.

Vsaka od delavnic bo potekala od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30.
Udeleženci bodo zaradi tehnoloških zakonitosti isti izdelek izdelovali več dni, zato je zaželena 
prisotnost vseh pet dni.

Cene
(vključujejo ddv)

130 €
(2. otrok 10 % popusta, 3. otrok 15 % popusta, 4. otrok brezplačno) 

Opomba: Material, orodje, predpasnike, malico in pijačo dobijo otroci na delavnicah.

Prijave in rezervacije
Izpolnjeno prijavnico pošljite
• po e-pošti na naslov: tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si ali tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si
• ali po navadni pošti na naslov: izr. prof. mag. Tamara Trček Pečak, Akademija za likovno 

umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana.

Način in čas plačila
Po prejeti izpolnjeni prijavnici vam bomo, če bo na delavnici še prostor, v roku treh dni poslali 
obvestilo o načinu plačila tečaja. 

Likovne delavnice za osnovnošolce in srednješolce
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana,
v sodelovanju z  Moderno galerijo, Cankarjeva 15, 1000 Ljubljana
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Program delavnic

Dnevi Program

1.

• uvod
• priprava nosilca 

(sestavljanje podokvirov, napenjanje platna, premaz s podlogo)
• podlaganje okrasnega okvira
• pogovor o možnih motivih

2. 
• ogled slik v Moderni galeriji
• izdelava osnutkov
• teksturiranje podloge

3. • teksturiranje podloge
• reliefna izgradnja površine

4. • slikanje
• ogled konservatorsko-restavratorskih delavnic in/ali videa

5. • slikanje
• tonsko prilagajanje okrasnega okvira

Opomba:  Glede na tehnološke zahteve med procesom dela lahko pride do zamenjave 
vrstnega reda dejavnosti.

Informacije
• po telefonu: 041 478 404 (Tamara Trček Pečak) 
• po e-pošti: tamara_trcek_pecak@guest.arnes.si ali tamara.trcekpecak@aluo.uni-lj.si

Likovne delavnice za osnovnošolce in srednješolce
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana,
v sodelovanju z  Moderno galerijo, Cankarjeva 15, 1000 Ljubljana



PRIJAVNICA
Poleti 2016 bom obiskoval/-a likovne delavnice  
za OSNOVNOŠOLCE in SREDNJEŠOLCE z naslovom: 

Ajkčeve nove zgodbe

AJKEC Z DROBNOGLEDOM
Kako naredimo, hranimo in varujemo moderno sliko

ki bodo potekale na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v 
Ljubljani, na Kongresnem trgu 12, 1000 Ljubljana, od 27. junija do 1. julija 2016. 

Ime

Priimek

Starost

Naslov 

e-naslov

Telefon

Izjava staršev

Svojemu otroku dovoljujem izhod iz ustanove brez spremstva.

Svojemu otroku dovoljujem izhod iz ustanove pod vodstvom 
mentorjev/ic, sodelujočih pri izvajanju letošnjih delavnic,  
na oglede razstav in delavnic ter na ustvarjanje v naravi.

DA

DA

NE

NE

Soglašam z uporabo fotografskega in video gradiva, posnetega na Ajkčevih likovnih 
delavnicah, v pedagoške in promocijske namene stroke (video film, otroška literatura, 
novoletne voščilnice, koledar …).

Soglašam s tem, da se ime, priimek in starost otroka navedejo pod razstavljenimi ali 
kje drugje objavljenim izdelkom otroka (splet, časopis, koledar...).

Datum

Podpis


