
 

 

Spoštovani! 

Iz Mladinskega centra Jesenice vas vljudno vabimo na 

ZAČETNI TEČAJ KLASIČNE RISBE IN PORTRETA  
Tečaj je primeren je za vse ljubitelje risanja. Vabimo dijake zaključnih letnikov, ki nameravajo 
kandidirati za študij likovne smeri (likovna pedagogika, slikarstvo, restavratorstvo,...). Prav tako 
vabimo tudi vse odrasle, ki jim risanje pomeni izziv, sprostitev ali hobi in želijo svoje znanje risanja 
dopolniti.  
 
Tečaj bo vodila Jeseničanka Brina Torkar. Trenutno je študentka 4. letnika slikarstva na 
Akademiji za likovno umetnost. Zaključila je Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani. 
Poleg tega je dve leti obiskovala Zasebno šolo risanja in slikanja akademskega slikarja Zmaga 
Modica. V letu 2002/03 je prejela veliko odkupno nagrado na mednarodnem ex-temporu v Piranu 
in drugo nagrado na ŠTUNF (Študentskem kulturnem festivalu). Razstavljala je v Ljubljani, 
Štanjelu, Kranju, Bledu, Jesenicah, Piranu tako v skupinskih kot samostojnih razstavah. 
Od januarja do aprila 2005 je študirala preko programa Socrates-Erasmus na NACD (National 
colege of art and design) v Dublinu. Vodila je tečaje risanja portreta jeseni 2004 pod okriljem 
trgovine ART - Ljubljana na Šmartinski 125. 

 
VSEBINA TEČAJA 
Tečaj bo obsegal 30 ur in bo nudil prve prijeme v študijski, prostorski risbi. Delali bomo v skupini, 
ki bo obsegala največ 13 oseb. Kandidati bodo seznanjeni s potekom dela sprejemnega izpita na 
Akademiji za likovno umetnost (predvsem za smer slikarstvo). Program bo usmerjen na risanje 
portreta in postavljanju figure v prostor. Pri portretu bomo velik del časa namenili risanju, 
konstruiranju detajlov (oči, nos, usta, dlani, ušesa). Šli bomo skozi anatomijo, perspektivo, 
pregledali bomo risbe klasičnih - renesančnih in malo manj klasičnih avtorjev.  

Risanje po modelu je že stoletja preizkušena metoda učenja. Tematski okvir posamezniku omogoči 
lažji nadzor - distanco do svojega dela ter mu v lastno delo nudi globlji vpogled, napredku pa lažje 
sledi. Spoznali bodo, da branje notranje govorice telesa, ki se izraža v sami modelaciji in 
oblikovanju ni samo tehnični proces. Vključiti je potrebno tudi lastno občutenje telesa. 
Način poučevanja bo prilagojen vsakemu posamezniku. Tečajniki bodo dobili delo – nalogo, ki jo 
bodo opravili doma. Tečajniki si lahko obetajo, da bodo kozi tečaj oblikovali jasnejši in bolj kritični 
pogled na likovno ustvarjanje. Preko dela pa bodo pridobili več samozavesti in trdnosti. 

 

Prispevek tečajnika, ki vključuje mentorstvo, stroške modela in večino materialnih 

stroškov, je za tovrstni tečaj bolj simboličen in znaša za brezposelne, dijake in 

študente 10.000 SIT in za zaposlene pa 15.000 SIT. 

Tečaji bodo potekali v sobotah od 10. do 13. ure v prostorih Mladinskega centra Jesenice.  

 
Prijave in vse ostale informacije dobite na 04 5884 680 ali 041 258 427 ali po e-pošti 

na dmcj@siol.net. 

 


