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Društvo likovnikov Brežice vas ta četrtek, 13. decembra 2018, vabi na grafično delavnico 

 

SKOZI SITO 
 

Likovno predznanje ni potrebno, zato je delavnica primerna tudi za začetnike. 
 

Na delavnici bomo spoznali tehniko sitotiska. Razložen bo potek izdelave šablone, prikaz 
pravilne priprave vzorca in primeri različnih izdelkov, ki so že nastali z uporabo sitotiska.  
Tiskali bomo različne vzorce z že pripravljenimi šablonami, lahko si bomo tudi s pomočjo 
folije in praznega sita naredili svoje preproste motive. Z vzorci bomo sestavljali različne 
kompozicije in preizkušali razne efekte tiskarskih past. Vsak udeleženec si bo potiskal svoje 
izdelke po želji. 
 
Za barve in ves ostali material je poskrbljeno, vsak pa naj prinese nekaj kosov oblačil ali 
blaga za tisk (najbolj primerni so ravni, gladki materiali, ki se lahko likajo). S pomočjo 
sitotiska lahko svoja stara, rabljena oblačila tudi recikliramo. S potiskom različnih motivov jih 
malce popestrimo in osvežimo, prekrijemo kakšen madež, ter jim s tem podaljšamo 
uporabnost. Na voljo bo tudi papir za tiste, ki bi želeli ustvariti grafiko v sitotisku. 
 
 
 
TEMA: vzorci in detajli 
TEHNIKA: sitotisk 
 
MENTORICA: Janja Priveršek 
 
Prispevki 
člani DLB: 0,00 € // vsi ostali: 20,00 € 
  
Začetek:  
četrtek, 13.12.2018 ob 16.00 uri 
trajanje – 3 ure: od 16.00-19.00 ure  
 
Delavnica se izvaja:  
v prostorih Doma kulture Brežice,  
učilnica v II. nadstropju, (stavba kino) 
 

 
S seboj prinesite orodje: olfa nož in 
- nekaj kosov oblačil ali blaga za tisk (najbolj 
primerni so ravni materiali, ki se lahko likajo) 
- linolej matrico (kdor ima in bi želel poskusiti 
odtisniti le-to na svoj kos oblačila) 
 
Material za ustvarjanje priskrbi DLB: papir, 
vrečke za potisk,... 
 
S seboj lahko prinesite še: 
- časopisni papir ali plastično ponjavo za zaščito 
mize 
- primerno obleko (staro majico, predpasnik, …) 
 
Opomba: Za udeleženci delavnice ne sme ostati 
umazanija, packarija ali vidni ostanki lepila. 

 
RAZSTAVA nastalih del, v kolikor bo dovolj del na papirju, bo v prihodnjem letu. Vsi avtorji svoja 
likovna dela razstavljajo na lastno odgovornost. Po koncu razstave se dela vrnejo avtorjem. 
 
PRIJAVE sporočite čim prej, prijavnico pošljite najkasneje do srede zvečer, 12.12.2018:  
po e-pošti na d.l.brezice@gmail.com ali kot sms na 031 50 55 77. Prijava je OBVEZNA! 
 

Preživimo skupaj veseli december v kreativnem vzdušju.  
Prijazno vabljeni! 

 
Kristina Bevc,                031 50 55 77 
predsednica Društva likovnikov Brežice          d.l.brezice@gmail.com 



 

DRUŠTVO 
LIKOVNIKOV 
BREŽICE  

 
 
 
 

 
Ustvarjalni od 1964. 

Cesta prvih borcev 11, 8250 Brežice
d.l.brezice@gmail.com

www.dlb.si
 

TRR: SI56 6100 0001 1614 351 
(DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) 
Davčna št:59674962, Matična št:5176026 

 
   
Brežice, december 2018 
 
 
 

P R I J A V A 
NA GRAFIČNO DELAVNICO DLB 2018 

 

- SKOZI SITO -  
13. december 2018 

 

IME IN PRIIMEK: _________________________________________________________ 
 
NASLOV: _______________________________________________________________ 
 
E-POŠTA: ______________________________________________________________ 
 
TELEFON: ______________________________________________________________ 
 
ČLAN DRUŠTVA: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
    
 
Podatke na prijavnici bo Društvo likovnikov Brežice varovalo skrbno in v skladu z zakonodajo. 
Društvo jih bo uporabilo izključno za lažje načrtovanje, organizacijo, izvedbo in obveščanje o 
aktivnostih povezanih z grafično delavnico sitotiska. 
               


