54.

Na
slikarski koloniji
Izlake–Zagorje bodo
ustvarjali:

Mirsad Begić, Ljubljana
Barbara Demšar, Škofja Loka
Simon Kajtna, Šentjernej
Nikolai Mashukov, Rusija
Tit Nešović, Škofja Loka
Breda Šturm, Ljubljana
Brina Torkar, Kranj
Qian Zhiyang, Kitajska
Kang Yudi, Kitajska
in

dokumentarna fotografinja:

Joža Flisek, FD Goga Zagorje

i

Izdajatelj:
Kulturno društvo Slikarska kolonija Izlake–Zagorje
www.skiz.si
Informacije:
Kulturni center Delavski dom Zagorje, Cesta 9. avgusta 1, 1410 Zagorje ob Savi
www.kulturnidom-zagorje.si, telefon: 03 566 41 71, fax: 03 566 41 71, e-pošta: info@kulturnidom-zagorje.si

Nikolaj Beer: SOSEDOVA HRUŠKA (2014), OLJE NA KARTONU, 32 X 24 cm

Nika Zupančič, Ljubljana

od 10. do

20.

julija

najstarejša v tem delu sveta

2017

Slikarska kolonija Izlake-Zagorje je najstarejše
delovno druženje likovnih umetnikov na naših
zemljepisnih širinah in dolžinah, saj že od poletja
1964 neprekinjeno vztraja v čudovitem procesu
nastajanja podob.
Premišljeno utemeljena, dobro vodena, odporna
na modne zapovedi se je kolonija priljubila
slikarjem, kiparjem, fotografom, oblikovalcem,
vabila nanjo z naklonjenostjo sprejemajo umetniki
iz Slovenije in daleč prek njenih meja.
Več sto ustvarjalcev ji je v dolgih desetletjih
vtisnilo pečat žlahtnosti – mnogi kolonijo
označujejo za kultno –, zbirka z blizu tisoč
likovnimi deli je odličen prerez predvsem
slovenskega povojnega slikarstva.
Kolonije so nastajale in še nastajajo v želji, da bi
umetniki delili svoja spoznanja in izkušnje. Med
sabo in z ljudmi, ki jih zanima njihovo ustvarjanje.
Zato vabljeni v njihovo družbo, na čudovite poti
upodabljanja in odkrivanja človeških resnic.

54.

Program
slikarske kolonije
Izlake – Zagorje

ponedeljek, 10. julij 2017
sprejem udeležencev in nastanitev
sreda, 12. julij 2017
10.00 pokrita terasa pred Delavskim
domom: otroška likovna kolonija (v
sodelovanju z Društvom prijateljev
mladine Zagorje ob Savi)
četrtek, 13. julij 2017
19.00 galerija Medija: otvoritev razstave slik
Huiqin Wang

Udeleženci kolonije
bodo bivali v gostišču
Kum v Zagorju.
Za slikarje bo urejen
prostoren priložnostni
atelje v Delavskem
domu Zagorje
(Steklena dvorana).
Mogoče so
spremembe v
programu.
Informacije:
Milan Razboršek
041 489 307

nedelja, 16. julij 2017
20.00 terasa Delavskega doma: predstavitev
udeležencev slikarske kolonije in
koncert Adija Smolarja
torek, 18. julij 2017
16.00 ogled Ljubljane in srečanje z udeleženci
slikarske kolonije v Križankah
sreda, 19. julij 2017
12.00 – 16.00
Steklena dvorana v
Delavskem domu:
priložnostna razstava nastalih
likovnih del
četrtek, 20. julij 2017
zaključek kolonije in slovo

