
Sveučilište za 3. dob
Proljetni ciklus 2016: 

Tečaj slikarstva
(8.4.-20.5.)
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Mjesto i vrijeme

Akademija primijenjenih umjetnosti (APU)  (Kampus Sveučilišta u Rijeci, Trsat)
Katedra za slikarstvo, prostorija 029 (prizemlje > desno > predzadnja vrata lijevo)

8. travnja - 20. svibnja 2016.

Petkom, od 17 do 19:30
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Tečaj slikarstva 2016 - program 

• 7 radionica u trajanju od 3 školska sata u bloku.

• Teorijski uvod, korištenje vizualnih primjera, upoznavanje s pojedinim 
aspektima slikarstva i raznim slikarskim tehnikama.

• Radionicom će se nastojati osvijestiti procese gledanja i likovnog 
mišljenja.
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Kome je namijenjen program?

• Program je namijenjen svim zainteresiranima, bez obzira na 
dosadašnje iskustvo u likovnom izražavanju. 

• Osmišljen je za manje grupe kako bi se ostvario mentorski pristup, 
dakle mogućnost individualnog pristupa unutar rada u grupi. 

• Radionica je predviđena za 12 osoba (2 grupe po 12)
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Termini 

• 08. travnja

• 15. travnja

• 22. travnja

• 29. travnja

• 06. svibnja

• 13. svibnja

• 20. svibnja
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Voditeljica: 

Mirna Kutleša, akademska slikarica
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Radovan Kunić, akademski slikar



Iskustva dosadašnjih polaznica i polaznika:

• Treća životna dob je najljepši dio života, vrijeme da čovjek konačno 
bude slobodan od obaveza i ubuduće se može posvetiti svojim 
talentima, željama i interesima.

• Nikada nisam sama crtala misleći da su moje ruke potpuno nevješte i 
da ja to naprosto ne mogu. Ova je radionica bila za mene iznenađenje 
- nemoguće je postalo moguće. 
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Program kroz 7 tjedana:

8.4.

 Kratak uvodni razgovor o motivima i očekivanjima, 

kao i o viđenju slikarstva u očima polaznica i 

polaznika. Upoznavanje s osnovama likovnog jezika i 

elementima slike kao što su linija, ploha,  forma, 

boja, ravnoteža, ritam, kontrast. Usvajanje likovne 

kompozicije i slikarskog kadra kroz zadatak odabira 

kadra od mnoštva ponuđenih motiva. Vježba kroz 

crtanje ponuđenih motiva prema promatranju te 

kroz kolažiranje apstraktnih koloriranih oblika.

15.4.

 Slikanje akrilom mrtve prirode. Uočavanje tonskih i 

kolorističkih vrijednosti. Usvajanje slikarske tehnike.

22.4.

 Slikanje na otvorenom u tehnici akrila ili akvarela. 

Kolorističko slikarstvo, toplo-hladni odnosi, prostor u 

slici, vrste perspektiva.

29.4.

 Slikanje ljudske figure i/ili portreta. Iskustvo i 

usporedba slikanja prema fotografiji i prema živom 

modelu. Razgovor o odnosu slikarstva i fotografije. 

Vježbe brzog skiciranja, pokret u slici.

6.5.

 Kratke vježbe slikanja po sjećanju. Upoznavanje s 

pojavom poliperspektive u slici (na primjeru 

egipatskog slikarstva i kubizma). Rad na temu 

kombiniranja više kutova gledanja u slici.

13.5.

 Kratki teoretski uvod o boji (svjetlost, fizičko i 

optičko miješanje boja, osnovne, sekundarne i 

komplementarne boje, djelovanje, značaj i 

simbolika boje). Vježba slikanja akrilom po 

principu pointilističkog miješanja boja.

20.5.

 Slikanje slobodne teme. Razgovor o tome što su 

uopće teme u slikarstvu i na koji način se 

slikarstvo bavi određenim temama. Poticanje 

eksperimenta. Završni razgovor i zajednički osvrt 

na iskustvo i rezultate tečaja.

 Završna izložba i podjela potvrda o pohađanju.
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Sveučilište u Rijeci

Cjeloživotno obrazovanje – Sveučilište za 3. dob 

e-mail: 3dob@uniri.hr

tel: 051-584-861

www.uniri.hr (Informacije za: > Cjeloživotno obrazovanje > Sveučilište za 3. dob)

• Sveučilište za treću dob nudi neformalni oblik obrazovanja koji osobama treće životne dobi omogućuje stjecanje novih spoznaja i povezivanje stečenog znanja s osobnim životnim 
iskustvom. Program se provodi u suradnji s Gradom Rijekom i Gradom Opatijom.

Dobrodošli u svijet boja

mailto:3dob@uniri.hr
http://www.uniri.hr/

