JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE
DEJAVNOSTI OBMOČNA IZPOSTAVA NOVA
GORICA, GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA
BEVKA NOVA GORICA
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Delavnica
kreativnega pisanja
Marec in April 2020
Vabljeni vsi nad 15 letom starosti.

E: oi.nova.gorica@jskd.si | T 05 335 18 50 / 52

Prijave zbiramo do srede, 4. marca 2020.

Kaj?

Kdo?
Sodelujejo lahko vsi, ki so stari nad petnajst let, ne glede na literarno predznanje. Delavnica je
namenjena tako profesionalnim ustvarjalcem, kot tudi tistim, ki želijo svoje umetniške talente šele
odkriti ali jih dodatno razviti. Maksimalno število udeležencev je 10.

Zakaj?
Umetniško ustvarjanje znanstveno dokazano pozitivno vpliva na človekovo mentalno stanje,
povečuje občutke zadovoljstva, razvija optimizem ter čuječnost – ozaveščanje sedanjega trenutka,
pozornost in koncentracijo. Hkrati je pisanje posebna oblika meditacije, preko njega se lažje
povežemo s svojo notranjostjo ter vzpostavimo stik s svojimi čustvi. Kreativno pisanje nam pomaga
bolje razumeti sebe, svoje vzgibe in iz »umetnikov v senci« naredi umetnike, ki lahko svoja dela
ponosno pokažejo tudi drugim.

Kratek opis
delavnice

Prvo srečanje bo namenjeno predvsem praktičnemu pisanju - udeleženci se bodo naučili raznolikih
intuitivnih tehnik za spodbujanje navdiha. Na drugem in tretjem srečanju bomo praksi dodali tudi
teoretično podlago, ki bo temeljila na petih ključnih pisateljskih vprašanjih (kdo, kaj, kje, kdaj,
zakaj, kako) ter spoznavanju različnih zgodbenih struktur. Na zadnjem, četrtem srečanju bomo
komentirali zaključne izdelke - kratke zgodbe vseh udeležencev, saj je dober komentar (feedback)
ena najdragocenejših sestavin za izboljševanje, dodatno razvijanje svojih pisateljskih sposobnosti
ter odkrivanje najmočnejših in najšibkejših pisateljskih kvalitet.

Mentorica delavnice
MAG. SCEN. TAMARA BABIĆ

Tamara Babić (1993) je diplomantka dramaturgije in scenskih
umetnosti ter magistrica scenaristike, študij je leta 2018
dokončala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
(AGRFT). V vlogi dramaturginje, dramatičarke, koscenaristke,
scenaristke, filmske in gledališke režiserke ter mentorice
kreativnih delavnic je v zadnjih osmih letih sodelovala pri več kot
štiridesetih filmskih in gledaliških projektih, s svojim delom pa
bila sprejeta na domače (festival slovenskega filma, FekK,
Borštnikovo
srečanje...)
in
tuje
(EXPO,
Berlinale,
CinemaDeMare,...) festivale. Prejela je dve Grossmannovi nagradi
za najboljši scenarij za kratki film. Trenutno ustvarja v Novi
Gorici in Ljubljani.

Termini in lokacija
MAREC
Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica
10. marec 2020, 16:30 - 19:00
24. marec 2020, 16:30 - 19:00

APRIL
Goriška knjižnica Franceta
Bevka Nova Gorica
7. april 2020, 16:30 - 19:00
14. april 2020, 16:30 - 19:00

