
  

                              

    

26. 8. 2022 

 

DELAVNICA ILUSTRACIJE S PETROM ŠKERLOM  
ob razstavi njegovih del v Erbergovih paviljonih, Dol pri Ljubljani 
 

za odrasle likovne ustvarjalce in ustvarjalke 
 

 
       sobota, 1. oktober 2022, od 9. do 13. ure 
 

       Erbergovi paviljoni, Dol pri Ljubljani

 
 

mentor: PETER ŠKERL (1973) je diplomiral iz ilustracije in vizualnih komunikacij 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Za njim je obširen in 
prepoznaven ilustratorski opus: ilustrira slikanice in knjige za otroke in 
mladino, učbenike in priročnike ter objavlja v otroških revijah. Likovno je 
opremil tudi številne lutkovne, gledališke ter plesno igrane predstave. S 
svojimi ilustracijami je opremil več kot sto različnih knjižnih del in prejel 
veliko pomembnih nagrad: najvišjo slovensko nagrado Hinka Smrekarja 
za ilustracije Močvirnikov (2012). Z njimi je bil leta 2014 uvrščen tudi na 

mednarodno ilustratorsko razstavo v okviru knjižnega sejma v Bologni. Trikrat je bil nominiran za nagrado 
ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award) in dvakrat za HCCA (Hans Christian Andersen Award). 

  

vsebina 
delavnice:  

ILUSTRACIJA ZGODBE /STRIP 
Iz znanega odlomka slovenske klasične literature bomo razvijali kratko zgodbo v stripu v 
črno-beli risbi. Ustvarjanje bo temeljilo na junaku in zaporedju zgodbe, inovativnost in 
kreativnost pri razvijanju zgodbe pa bo prepuščana udeležencem likovne delavnice. 
TEHNIKA: črno-bela risba 
LIKOVNI PRIPOMOČKI: risalni papir, svinčnik (HB in B) in črni flomastri (S,F,M) 
Predznanje ni potrebno, dobrodošla je le dobra volja in želja po likovnem izražanju.  

  

obseg: 
 

 
kotizacija:         

5 šolskih ur/od 9. do 13. ure /  
Delavnica bo potekala v razstavnem prostoru ob razstavi mentorjevih del. 
 

kotizacija znaša 20€ z DDV (subvencionirana JSKD). Na osnovi vaše prijavnice vam bomo 
poslali predračun, ki mora biti poravnan pred izvedbo delavnice.                                                                           

  

prijava: Izpolnite elektronsko prijavnico na povezavi: 
https://docs.google.com/forms/d/1TVGQOOPHKiC7FK9RgoAs3rGPWpUWAVWZ0UL9Tg_0RVU/edit  

 
 

 Rok prijave: 18. september 2022 ! 
 

Število udeležencev je omejeno na 20 oseb – upoštevali bomo vrstni red prijav! 
 

kontakt:  oi.ljubljana.okolica@jskd.si, tel: 01 241 05 37 (Tatjana Avsec in Nataša Klemenčič) 

              RAZPIS - LIKOVNA DELAVNICA  
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