NAVODILA ZA
USTVARJANJE

Za pomoč pri pripravi navodil se zahvaljujemo dr. Tonki Tacol.

V okviru projekta nastaja največji sestavljen likovni izdelek na svetu (za vpis v
Guinnessovo knjigo rekordov) oz. največji likovni izdelek večih avtorjev. V okviru
projekta otroci in mladostniki (in drugi) iz celotne Slovenije rišejo risbe (lahko pa tudi
slikajo slike, ali oblikujejo grafike) ki bodo sestavljale največji sestavljen likovni izdelek.
Projekt traja od marca do junija 2017; cilj je v tem času zbrati čim večje število risb
(lahko tudi slik in grafik) in jih združiti skupaj v celoto. Ker je cilj sestaviti risbe (ter
zbrane slike in grafike) v celoto, pri risanju, slikanju in oblikovanju grafik poskrbimo
za vsebinsko konsistentnost – vsi likovni izdelki imajo isto temo, oziroma isti motiv.

KAJ UPODABLJAMO
Likovni motiv projekta je TO SEM JAZ – TO SMO MI.
Otroci, mladostniki in drugi sodelujoči lahko v okviru te vsebine upodabljajo sebe,
svojo skupino, svojo družino.
Cilj projekta je, da mladi ustvarjalci in starejši samostojno ustvarijo likovni izdelek z
lastnim likovnim izrazom. Nastali izdelki ne bodo ocenjevani.
Tisti sodelujoči, ki jim likovno izražanje predstavlja težavo, lahko na list odtisnejo svojo
dlan (ali podplat).

NA KAJ UPODABLJAMO - PAPIR
Papir A4, ali A3 format (risalni list). Na ta način zagotavljamo skladnost mer papirja,
kar bo olajšalo poznejše sestavljanje zbranih risb, slik in odtisov.

UPORABLJENI LIKOVNI MATERIALI - TEHNIKE:
Prednostna način izražanja oziroma oblikovanja v projektu je risba.
Poleg risbe lahko v okviru projekta ustvarjamo tudi slike in grafike.
Risbe ali slike v okviru projekta SKUPAJ SMO VEČJI lahko ustvarjamo z različnimi
trdimi in tekočimi likovnimi materiali ter njihovimi kombinacijami.
Risbe ali slike lahko ustvarjamo v likovnih tehnikah: svinčnik, voščenke, pastel, oglje,
flomastri, kemični svinčnik, tempera, akvarel, akril …
Grafike lahko ustvarjamo v ploskem, visokem in globokem tisku s tehnikami:
monotipija, frotaž, tisk s pečatnikom, tisk s šablono, kartonski in kolažni tisk, linorez,
suha igla …
Pri odtiskovanju lahko uporabimo tempera, akrilne ali tiskarske barve.

KDAJ UPODABLJAMO
Projekt traja od 28. marca do 15. maja 2017.

KAJ NAREDIMO Z NAŠIMI LIKOVNIMI IZDELKI
Pošljite jih na naslov:

Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani
Šolska ulica 15
1351 Brezovica pri Ljubljani

ALI LAHKO POSAMEZNIK PRISPEVA VEČ LIKOVNIH IZDELKOV
DA! Večje število likovnih izdelkov prispeva k cilju – večjemu likovnemu izdelku.

KDO LAHKO SODELUJE PRI PROJEKTU
•

Otroci in mladostniki v slovenskih vrtcih in šolah

•

Vzgojitelji, učitelji, likovni pedagogi in vsi drugi v vrtcih in šolah.

•

Starši, stari starši, sorodniki, prijatelji, sosedje, znanci in vsi drugi.

Posebej so k sodelovanju vabljene tudi različne druge inštitucije:
•

domovi starejših,

•

vzgojno varstveni zavodi,

•

zveze, združenja in društva,

•

podjetja ...

KATERE OSEBNE PODATKE PRISPEVA VSAK USTVARJALEC
Zaželeno je, da vsak ustvarjalec na hrbtno stran izdelka napiše ime, priimek, starost,
kraj (ti podatki omogočajo, da si bo lahko po zaključku projekta vsak sodelujoči
natisnil potrdilo, da je sodeloval v projektu). Te podatke lahko napišete tudi na
prednjo stran izdelka.

ALI LAHKO USTVARIMO IN POŠLJEMO NEPODPISAN IZDELEK
Seveda! Vendar v tem primeru ne bo mogoče natisniti potrdila o sodelovanju v projektu.

