Spoštovani likovni ustvarjalci!
Vabimo vas, da se udeležite slikarsko-kiparskega ex-tempora DEŽELA OSTRNIC,
ki ga že četrto leto zapored organizira Javni zavod Snežnik,
tokratnega v sodelovanju s slikarko Dagmar Mlakar in
akad. slik. Karmen Bajec, mag. um., ki bo podala recenzijo.

Ex- tempore bo potekal v soboto, 27. maja 2017, v mestu Lož v Loški dolini.
Naselje pod hribom, na katerem so ostanki Loškega gradu, priča o burni zgodovini tega
prostora, ki je hkrati tudi prostor pestre kulturne dediščine. V letu, ko obeležujemo 150obletnico rojstva velikega kulturnega delavca, Frana Milčinskega, nam postaja vse bolj jasno,
kako velik je pomen umetnikov, ki ohranjajo nek prostor, z vso pripadajočo dediščino, živ;
obenem pa dediščino nekega prostora vsakič znova poustvarjajo.
Zbirno mesto z žigosanjem podlag bo med 8. in 9.30 uro pred gostinskim lokalom ‘Edina v
mestu’ (Lož, Cesta 19. oktobra 54, 1386 Stari trg pri Ložu). Vsak udeleženec sme žigosati tri
podlage, oddal pa bo eno ustvarjeno delo. Zaključek in oddaja likovnih del bo ob 17. uri.
Tema IV. slikarsko-kiparskega ex-tempora DEŽELA OSTRNIC je LOŽ.
Likovna tehnika je prosta slikarska/ prosta kiparska.
Velikost slikarskega dela: od 30 x 40 cm do 100 x 100 cm (velikost platna).
Velikost kiparskega dela: teža do 5 kg in višina največ 60 cm.
Vsak ustvarjalec sam poskrbi za likovni material, ki ga potrebuje.
Dela v tehnikah na papirju se oddajo uokvirjena.

Odprtje razstave ustvarjenih del bo v galerijskih prostorih gradu Snežnik v soboto,
17. junija 2017, ob 19. uri. Razstava bo na ogled do nedelje, 23. julija 2017. To je čas glavne
turistične sezone, zato pričakujemo dobro obiskanost razstave.
V kolikor bo oddanih več del, kot jih je mogoče razstaviti, bo organizator naredil izbor.
Organizator bo v okviru lastnih in pridobljenih sponzorskih sredstev zagotovil odkup izbranih
likovnih del. Vsak udeleženec prejme priznanje za sodelovanje.
Prijavite se na sedežu Javnega zavoda Snežnik v Ložu, Cesta 19. oktobra 49, vsak dan med 10.
in 16. uro, po telefonu na št. 081 602 853 ali po elektronski pošti tic.loz@kabelnet.net.
V prijavi navedite svoje ime in priimek, naziv, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov.
Prijave sprejemamo do 19. maja 2017.
Udeležencem bosta na voljo jutranji čaj in kava, poskrbljeno bo za zajtrk/malico in topel
obrok ob zaključku ex-tempora.
Z lokalnim turističnim vodnikom se boste ob 9.30 lahko sprehoditi po Ložu in spoznali
njegove zanimivosti, prepletene z bogato zgodovino.
Obenem ste vsi sodelujoči prav lepo vabljeni na koncert Pihalnega orkestra
Kovinoplastika Lož, ki bo 27. maja 2017 ob 19.30 na Loškem gradu. Organiziramo ga v
počastitev 540-letnice dodelitve mestnih pravic Ložu ter 150-letnice rojstva Frana
Milčinskega.
V primeru dežja boste o morebitnih spremembah programa naknadno obveščeni.
Ex-tempore DEŽELA OSTRNIC poteka v okviru poletnih prireditev v občini Loška dolina,
strnjenih pod imenom V deželi ostrnic 2017.

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo.
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