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Domžale, 26.3.2015 
 
Spoštovani udeleženci likovnega natečaja »Figura«! 
 
Našemu pozivu ste se z 39 likovnimi deli odzvali ustvarjalci iz likovnih društev v Domžalah, 
Kamniku, Krašnji, Mengšu, Radomljah, Trzinu in posamezniki. Izbor najboljših likovnih del na 
razstavi je opravila strokovna komisija v sestavi akad. slikarja Janeza Praprotnika, akad. kiparja 
Romana Kosa in kustosinje Katarine Rus Krušelj. 
 
Komisija je podala splošne kriterije izbranih del:  
-  izvirnost likovnega izražanja, likovna in oblikovna izvedba ter izvirnost izbranega motiva; 
- odstopanje od povprečja vsebine, kvalitete izvedbe, doslednosti (enotnosti izraza) in posebnosti 
zasnove; 
- prednost so imela novo nastala avtorska dela, povezana s tematiko natečaja;  
- v splošnem so opazne predvsem pomanjkljivosti, zaradi katerih likovno delo izgublja na 
vrednosti kot celota: neusklajen odnos med likovnim delom in okvirjem (neenakomeren razmak, 
neprimerna jakost oz. debelina okvirja). Nasvet komisije: posvet z izkušenim mentorjem pri izbiri 
okvirja.  
 
Na odprtju razstave natečaja, ki bo v torek, 3. marca 2015, ob 19. uri, se bodo podelile 
naslednje nagrade: 
 

1. nagrada: MITJA KOKOL, S paše, 2015, mešana tehnika 
samostojna avtorska razstava v Menačenkovi domačiji v programski sezoni 2015/16; 
 

2. nagrada: BRANE HRIBAR, Dež, 2015 
darilni bon v vrednosti 30 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim 
materialom; 
 

2. nagrada: ŠTEFAN CERAR, Rudolf Maister, 2015, perorisba 
darilni bon v vrednosti 30 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim 
materialom; 
 

2. nagrada: MILICA TOMŠIČ, Šahovske kraljice, suhi pastel 
darilni bo v vrednosti 30 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim 
materialom; 
 

2. nagrada: JONA BEDNJANEC, Kolaž št. 2, 2014, kolaž 
darilni bon v vrednosti 30 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim 
materialom; 
 

2. nagrada: ALOJZ BURJA, Urška, 2015, varjeno železo 
darilni bon v vrednosti 30 €, ki ga podeluje Art Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim 
materialom  
 



                                                                                                               
 

2 
 

 
Priznanja prejmejo: 
Joži Anžin, Angela Dovžan, Tončka Grilj, Nana Guberinič, Dragica Šetina.  
 
 
Prosim vas za prisotnost na odprtju razstave, da lahko predstavimo sodelujoče letošnjega 
likovnega natečaja ter podelimo nagrade in priznanja! 
 
Hkrati vas obveščam, da se bo v času odprtja vršila predstavitev slikarskega materiala in tehnike 
monotipija, ki ga je posebej za ta dogodek pripravil sponzor našega likovnega natečaja Art 
Ljubljana, d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom. 
 
Prispela natečajska dela boste lahko prevzeli naslednji dan po zaprtju razstave, 24. marca 2015, 
od 10. - 12. ure in od 17. - 19. ure. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
Katarina Rus Krušelj, 
vodja programa v Menačenkovi domačiji 
 
 


