
SLIKARSKA ŠOLA BRINA TORKAR 
 Za mlade in odrasle… za vse, ki vas zanima slikanje, risanje, modno oblikovanje, grafično oblikovanje, strip ipd. (pogoj: starost vsaj 10 let)  Na začetni slikarski tečaj se lahko prijavi vsak, ki ga zanima slikanje, risanje, modno oblikovanje, grafično oblikovanje, strip in podobno. Z opazovanjem živega modela bo dobil občutek za prostor, proporce, umestitev v format.  Likovna šola si bo prizadevala, da bi njeni udeleženci dobili dobro osnovo in širše možnosti za nadaljnje oblikovanje samostojnega likovnega izraza. Cilj začetnega slikarskega tečaja so:  - osvojiti osnove risanja portreta; - osvojiti osnove risanja in glave; - osvojiti osnove tonskega slikanja; -  seznaniti se z osnovami likovne teorije; - seznaniti se z osnovami perspektive.   Šola je primerna tudi kot priprava za sprejemne izpite: - za srednješolsko izobraževanje na umetniških srednjih šolah (smer fotograf, modno oblikovanje, grafično, industrijsko oblikovanje) in umetniških gimnazijah, - za Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, slikarstvo, oblikovanje, restavratorstvo, NTF, arhitekturo.  Vabljeni tudi starejši. Program se izvaja individualno prilagojeno, zato razlika v letih ni ovira, temveč je zaželena.    PROGRAM 
- spoznavanje likovnega prostora, perspektive ter likovnih elementov 
- tonsko slikanje z upoštevanjem prostora in volumna 
- viziranje in oblikovanje kompozicije 
- modeliranje in moduliranjem (svetlenje - temnenje, barvni prostorski ključ) 
- mešanje barv z osnovnimi barvami 
- barvni krog 
- prostor in slikovna ploskev 
- združitev vsega navedenega v slikanje, s poudarkom na povezanosti in harmoniji s celoto in detajli 
- slikanje preprostega ter zahtevnega tihožitja, portreta,… 
- oblikovanje kompozicije in izbor motiva 
- spoznavanje slikarskih medijev in tehnik 
- slikarska tehnologija 
- zgodovina umetnosti, predstavitev avtorjev in krajše razprave    POTEK DELA Vsaj tri mesece rišemo izključno z ogljem.  V jeseni program nadaljujemo s tonsko študijo, nato barvno študijo. Poleg portreta, figure v prostoru, kompozicije, teksture, se učenci preizkusijo v različnih prostih temah, tihožitju, avtoportretu.  Drugo leto je delo že bolj svobodno in individualno usmerjeno, saj so osnove osvojene in so tako razlike med posamezniki bolj jasne.  



Brina Torkar z vsakim posameznikom vzpostavim oseben stik, ki omogoča, da udeležencu pomaga pri razvijanju njegovih želja ali ga napotim kam drugam, saj se zaveda, da je slikarstvo za vsakega človeka lahko nekaj popolnoma drugega, vir je v življenju samem. Želi, da udeleženci spoznajo sebe in svoje omejitve, najdejo svoj izraz. Za vse to pa je pomembna vztrajnost, pridnost, zaupanje in seveda čas. Zato je vpis v slikarsko šolo, ki se obiskuje dalj časa, vsaj leto dni, najbolj primeren način, da posameznik res nekaj pridobi in da pri tem ne gre za neko že videno obliko hitrega slikarskega tečaja, ki ponuja nekaj, kar je zelo težko v kratkem času (nekaj dnevih) tudi v resnici osvojiti. Poleg slikanja se Brina ukvarja tudi s psihološko astrologijo in na željo posameznika vključuje tudi mitološke vsebine. Včasih ne gre za običajen likovni tečaj, temveč za šolo, katere cilj je osebno poznavanje.    MATERIALI Materiale, ki so potrebni za začetek dela (akrili, in slikarske emulzije, slikarske podlage, stojala itd.), dobite v centru. Zaradi boljše skrbnosti in odnosa do slikarskega materiala bo vsak posameznik čopiče, palete, skodelice za vodo, oglje, svinčnike priskrbel sam. Potrebščine se bodo lahko hranile v centru in je potrebno, da so označene z imeni.  Vključeno je tudi študijsko gradivo (skripte, fotokopije).  Ob koncu dobite potrdilo o opravljenem tečaju oz. diplomo ob opravljenem šolskem letu.   POMEMBNO Slikarska šola bo potekala ob torkih popoldne po 3 šolske ure v prostorih Mladinskega centra Jesenice na Kejžarjevi 22. Prvo srečanje bo ponovno v torek, 20. septembra 2011 ob 15.30, za vse tiste, ki so že obiskovali pomladanski termin in nove udeležence.   Slikarska šola bo potekala od konca septembra do sredine junija, ter se nadaljevala zopet prihodnje leto.     Cena mesečnega obiska vključuje tudi potrebne materiale ter pripomočke in znaša:  
- za zaposlene 118,00 € /mesec (ddv vključen)  
- za osnovnošolce, dijake, študente, brezposelne in upokojence: 65,00€ /mesec (ddv vključen)    Prijave na: Brina Torkar, tel: 041 644 475          acebook: Slikarska šola Brina Torkar  


