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Junakinje, junaki in njihova junaštva
v ljudskem pripovedništvu in pesništvu
Mlade ustvarjalke in ustvarjalce vabimo, da se nam pridružite pri likovnem natečaju, ki
ga pripravljamo v okviru praznovanja 110. obletnice rojstva Kristine Brenkove.
»Zgodba o Kristini Brenkovi je zgodba o knjigah za otroke na Slovenskem« je leta 2009
zapisal neizpodbitno dejstvo Andrej Ilc v naslovu članka, ki je izšel v reviji Otrok in knjiga.
Kristina Brenkova je znala k pisanju knjig za otroke nagovoriti večino vidnejših pisateljev
tistega časa, k ilustriranju pa mnoge izjemne akademske slikarje, s čimer je slikanico kot
celostno literarno delo povzdignila v ne samo literarno temveč tudi likovno umetnino.
Ilustracije so likovne upodobitve zgodbe, kakor jo doživlja umetnik. Ilustracije lahko
otroci, ki še ne znajo brati, sprejemajo brez posrednika, saj zmorejo slike prebrati preden
znajo prebrati besedilo.
(Poetika slikanice, Haramija in Batič, 2013, str. 54)

Osrednja tema likovnega natečaja so junakinje, junaki in njihova junaštva
v ljudskem pripovedništvu in pesništvu. Slovstvena folklora je bila za Kristino
izjemnega pomena, kajti kot je sama zapisala leta 1986 v članku Pogled na svoje delo,
ki je izšel v reviji Otrok in knjiga, se ji »... je odpiral neskončno bogat svet in obzorje
človekovega praspomina, ki ga hranijo ljudske pripovedi.«
Ilustrirate lahko v katerikoli tehniki (slika, risba, grafika, kolaž ali mešano). Tudi format
lahko izberete sami, a naj ne presega velikosti A3.
Likovna dela pošljite ali prinesite najpozneje do 1. 10. 2021, na naslov:
Mestna knjižnica Ljubljana, Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva 1, 1000 Ljubljana,
z oznako: »NE ODPIRAJ, skrita moč junakinj in junakov te lahko preseneti!«
Likovno delo naj bo opremljeno s podatki: ime in priimek avtorja_ice, starost, e-naslov
in telefonska številka.
Likovna dela bo pregledala 3-članska strokovna komisija, ki bo najboljša dela nagradila.
Nagrajena dela bomo v oktobru, na Kristinin 110. rojstni dan, razstavili v preddverju
Knjižnice Bežigrad.
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