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Veseli nas, da vam lahko predstavimo 

katalog dražbe Artists for Artists 2021. 

Dražbo izvajamo bienalno in je plod 

dolgoletnega prijateljstva med galeristko 

Marijo Šikoronjo, Alexandro Liechtenstein, 

slikarko Franzisko Steinhart  in slikarko 

Evgenijo Jarc z Društvom Barka. Prva dražba 

je potekala v letu 2017, v letu 2019 pa smo 

izvedli drugo, nadvse uspešno dražbo na 

lokaciji Barbo Palace v Ljubljani. 

ARTISTS 
FOR 
ARTISTS

Na dražbi v letu 2019 smo zbrali približno 

20.000 €, ki smo jih namenili ureditvi 

umetniškega ateljeja po vzoru »Atelier de 

la Tour« v Treffnu na Koroškem. Za to se 

toplo zahvaljujemo vsem sodelujočim – tako 

umetnikom, kot kupcem umetnin. 

Naša želja za letošnjo dražbo je bila 

vključiti še širši spekter amaterskih in 

profesionalnih umetnikov. K sodelovanju 

smo povabili raznolike organizacije, ki 
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vključujejo ranljive skupine ljudi in veseli 

smo, da nam je uspelo zbrati čudovit nabor 

umetnin. Zbrana sredstva bomo namenili 

sofinanciranju umetniških delavnic in art 

terapije, ki se bo izvajala v našem ateljeju 

(glej stran 6). Iskreno upamo, da bo tudi vas 

naš projekt navdušil in spobudil k aktivnemu 

sodelovanju pri nakupu enega ali več 

umetniških del ali pa morda navdihnil, da 

kako drugače podprete projekt.

Organizacija projekta: Društvo Barka 

Posebna zahvala: Mojca Bolhar, Blaž Brešan, 

Ivana Petkukjeska, Urška Rahonc, Alenka 

Rovšek, Mitja Vasič, Maruša Vehovar, 

Dragoljub Savič, Kliment Petkukjeski, Peter 

Fabjančič, Ammar Kačar, Franziska Steinhart, 

Alexandra Liechenstein, Evgenija Jarc, Peter 

Gaber, Lučka Kovačič, Renata Grmovšek, 

Center Korak, VDC Postojna - enota Cerknica, 

VIZ Frana Milčinskega Smlednik
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Društvo Barka je humanitarna organizacija, 

ki osebam z motnjo v duševnem razvoju nudi 

domače in delovno okolje, kjer je njihova 

posebnost videna kot dar in ne kot breme. 

Združuje osebe z motnjo v duševnem razvoju 

in brez nje, ki skupaj živijo, gradijo pristne 

medsebojne odnose, vzajemna prijateljstva 

ter odkrivajo svoje meje in zmožnosti. 

Društvo Barka poseduje dve bivalni hiši 

in poslopje delavnic. Poslopje delavnic 

predstavlja delovno okolje, kjer 18 sprejetih 

oseb s pomočjo 4 delovnih inštruktorjev 

DRUŠTVO
BARKA

in prostovoljcev ustvarja ročno izdelane 

izdelke iz različnih materialov in pri tem 

razvija ročne spretnosti ter talente. V kolikor 

na dražbi ne najdete nič primernega za svoj 

okus in želite kljub temu podpreti projekt, 

z veseljem sprejmemo različne dobrodelne 

prispevke, naj si bodo materialni ali denarni.

Eden od načinov, na katere lahko podprete 

naše delovanje in poslanstvo, je namenitev 

svojega deleža dohodnine (1,0 %). Ta vrsta 

dobrodelnosti vas nič ne stane, saj gre 

omenjeni odstotek sicer v državni proračun, 
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nam pa pomeni pomemben dvig kakovosti 

življenja v našo skupnost sprejetih oseb. Za 

dodatna vprašanja glede donacij smo vam na 

voljo na doniram@skupnostbarka.si.

Trenutno Društvo Barka izvaja veliko 

projektov, ki jih podpirajo: Ministrstvo 

za zdravje, Ministrstvo za javno upravo, 

Ministrstvo za delo, družino in socialne 

zadeve, Občina Medvode, Evropska unija 

preko programa Evropska solidarnostna 

enota, LAS Za mesto in vas in ostali donatorji.

Društvo Barka 
IBAN: SI56 0202 1026 1595 041 

Nova Ljubljanska Banka d.d. 
Davčna številka: 13129732
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V začetku leta 2021 smo začeli z razvijanjem 

dvoletnega programa edinstvenega ateljeja, 

ki bo vključeval art terapijo/umetniške 

delavnice in prostočasne dejavnosti, 

osnovane na način, ki bo spodbujal zdravo 

in kakovostno življenje, medgeneracijsko 

sodelovanje in aktivno staranje. V okviru 

tega programa bomo ustanovili atelje, ki 

bo deloval podobno kot Atelier de la Tour v 

ATELJE 
IN ART 
TERAPIJA

Avstriji, ki že od leta 1983 omogoča osebam 

z motnjo v duševnem razvoju samostojno 

umetniško ustvarjanje in predstavljanje 

svojih del javnosti. Naš program bo šel še 

korak dlje, saj bomo vključevali več različnih 

ranljivih in starostnih skupin ter tudi 

širšo javnost. Otvoritev našega ateljeja je 

načrtovana jeseni 2021 v Zbiljah.
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Kako poteka dražba? 
Kot že omenjeno, letošnja dražba Artists 
for Artists poteka preko spleta. Najdete 
jo na spletni strani društva Barka: www.
skupnostbarka.si - zavihek Artists for 
Artists 2021 www.skupnostbarka.si/
artistsforartists2021. Dražba se bo začela 
12.5.2021 ob 12:00.

ARTISTS 
FOR 
ARTISTS 
2021
JAZ IN TI USTVARJAVA ZATE

1. Pod zavihkom Artists for Artists 2021 se vam bo 
pokazal nabor umetniških del.

2. Ko izberete umetniško delo, ki vam je všeč, kliknete 
nanj in prikazali se vam bodo podatki – naslov 
umetniškega dela, podatki o avtorju, izklicna cena, 
trenutna najvišja ponudba.

3. Določite svojo željeno ponudbo in jo vpišete v okence.

4. Odpre se vam novo okno, kamor vpišete svoje podatke 
(vaši podatki ne bodo nikjer javno objavljeni).

5. V kolikor bo nekdo za umetniško delo podal višjo 
ponudbo kot vi, boste o tem obveščeni preko e-pošte, v 
tem primeru ponudbo podajte ponovno – tako si boste 
zagotovili, da bo vaša ponudba najvišja.

6. Dražba se bo zaključila 2.6.2021 ob 12:00.

7. V kolikor ste podali najvišjo ponudbo, boste o tem 
obveščeni po e-pošti (ali telefonski številki), prejeli 
boste tudi navodila za plačilo in podrobnosti o 
prevzemu umetniškega dela.
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DIMITRINA 
ANGELOVA 
KOVACHEVA
Rojena 2005, ustvarja v Vzgojno 
izobraževalnem zavodu Frana 
Milčinskega Smlednik

Dimenzije: 41 cm x 29,5 cm  
Tehnika: Tempera na papirju 
Izklicna cena: 30 €

»Pravljični gozd«
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MOJCA 
BOLHAR
 
Rojena 1960, dela v Društvu Barka

»Šivam«

Dimenzije: 47 cm x 28 cm  
Tehnika: Gobelin 

Izklicna cena: 50 €

»Tihožitje«

Dimenzije: 57 cm x 40 cm 
Tehnika: Gobelin 

Izklicna cena: 100 €
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ROK 
DROBNE
 
Rojen 1979, ustvarja v 
Društvu Barka

»Kekec od Bedanca«

Dimenzije: 50 cm x 40 cm 
Tehnika: Akril na platnu 
Izklicna cena: 25 €
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TOMAŽ 
GABER 

Rojen 1981, živi in ustvarja 
v Društvu Barka

»Avrora«

Dimenzije: 25,5 cm x 25,5 cm 
Tehnika: Akril na platnu 

Izklicna cena: 25 €

»Blues«

Dimenzije: 30 cm x 21 cm 
Tehnika: Tempera na papirju 
Izklicna cena: 15€

»Ocean«

Dimenzije: 20 cm x 20 cm 
Tehnika: Akril na platnu 

Izklicna cena: 25 €
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STANE 
GRANDLJIČ
 
Rojen 1970, živi in ustvarja v 
Društvu Barka

»Dolenjska«

Dimenzije: 41,5 cm x 31,5 cm 
Tehnika: Fotografija 

Izklicna cena: 15 € 
 

»Avstrija«

Dimenzije: 41,5 cm x 31,5 cm 
Tehnika: Fotografija 

Izklicna cena: 15 € 

 

»Nemčija«

Dimenzije: 41,5 cm x 31,5 cm 
Tehnika: Fotografija 
Izklicna cena: 15 €
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RENATA 
GRMOVŠEK
 
Rojena 1977 v Ljubljani, študij 
slikarstva na ArtHouse v Ljubljani, živi 
in ustvarja v Ljubljani in Ivančni Gorici

Dimenzije: 50 cm x 40 cm 
Tehnika: Akril na platnu 
Izklicna cena: 200 €

»Zima«
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AMMAR 
KAČAR
 
Rojen 1994 v Skopju, 
dela kot prostovoljec v 
Društvu Barka

Nahrbtnik »Meduza«

Dimenzije: 37 cm x 43 cm,  
Tehnika: Digitalna ilustracija 

Izklicna cena: 50 €
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AMMAR KAČAR IN 
BOGOMIL GROSS
 
Ammar Kačar, rojen 1994 v Skopju, dela kot 
prostovoljec v Društvu Barka 
 
Bogomil Gross, rojen 1964, živi in ustvarja v 
Društvu Barka

»Dancing with the worlds«

Dimenzije: 70 cm x 40 cm 
Tehnika: Akril na platnu 

Izklicna cena: 30 €
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SLAVKO 
KOVAČ
 
Ustvarja v VDC Postojna, 
enota Cerknica 

»S trebuhom za kruhom«

Dimenzije: 55 cm x 55 cm 
Tehnika: Akril na platnu 
Izklicna cena: 150 €
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LUČKA 
KOVAČIČ
 
Rojena 1988, živi in 
ustvarja v Zbiljah

»Obrazi«

Dimenzije: 70 cm x 50 cm 
Tehnika: Oglje na papirju (v okvirju) 

Izklicna cena: 150 € 
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ALENKA 
PLOS
 
Ustvarja v VDC Postojna, 
enota Cerknica

»Jama«

Dimenzije: 50 cm x 40 cm 
Tehnika: Akril na platnu 
Izklicna cena: 80 €
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LUCIJA 
PEZDIRC
 
Rojena 1986, ustvarja v 
društvu Barka

Ura »Ljubezen«

Dimenzije: 32 cm x 32 cm 
Tehnika: Pirografija 

Izklicna cena: 20 €

»Sveti Miklavž«

Dimenzije: 70 cm x 50 cm 
Tehnika: Akril na platnu 

Izklicna cena: 25 € 
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MAJA 
PREDOVIČ 
Rojena 1971, ustvarja v 
Društvu Barka

Dimenzije: 50 cm x 40 cm 
Tehnika: Tempera na platnu 

Izklicna cena: 25 €

Dimenzije: 35,5 cm x 13 cm 
Tehnika: Akvarel na papirju 

Izklicna cena: 15 € 

»Rože in pikice«»Hiške na travniku«

»Pomlad«

Dimezije: 50 cm x 40 cm 
Tehnika: Tempera na platnu 

Izklicna cena: 25 €
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FRANZISKA 
STEINHART
 
Rojena 1960 v Münchnu, Matura 
likovne smeri (BEA Wien), Študij v 
Freibourgu v Švici, živi in ustvarja v 
Keutschachu na Koroškem

»Best buddies«

Dimenzije: 25,5 cm x 25,5 cm 
Tehnika: Akvarel na papirju  
Izklicna cena: 70 € 

»Don't mess around with me«

Dimenzije: 20 cm x 20 cm 
Tehnika: Olje na platnu 

Izklicna cena: 50 € 
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SLAVKO 
ŠKERL
 
Rojen 1969 v Ljubljani, živi 
in ustvarja v Društvu Barka 

»Sreča«

Dimenzije: 33 cm x 23 cm 
Tehnika: Kolaž na papirju 

Izklicna cena: 15 € 
 

» Veselje«

Dimenzije: 33 cm x 23 cm 
Tehnika: Kolaž na papirju 

Izklicna cena: 15 € 
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ALENKA 
ROVŠEK
 
Rojena 1963 v Novem mestu, 
dela v Društvu Barka 

»Cvetna noč«

Dimenzije: 20 cm x 20 cm 
Tehnika: Akril na platnu 
Izklicna cena: 30 €
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KLEMEN 
ŽAGAR
 
Ustvarja v VDC Postojna, 
enota Cerknica

»Štirje letni časi«

Dimenzije: 50 cm x 40 cm 
Tehnika: Akril na platnu 
Izklicna cena: 80 €
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SKUPINSKO 
DELO
 
2. skupina Vzgojno izobraževalnega 
zavoda Frana Milčinskega Smlednik 
(Dreamcatcher »Smlednik«)

4. skupina Vzgojno izobraževalnega 
zavoda Frana Milčinskega Smlednik 
 (»Ptički«)

Dreamcatcher »Smlednik«

Dimenzije: 105 cm x 35 cm 
Tehnika: Tkanje 
Izklicna cena: 25 €

»Ptički«

Dimenzije: 40 cm x 30 cm 
Tehnika: Kolaž na platnu 

Izklicna cena: 30 €
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DELOVNA ENOTA 1 
CENTRA KORAK
 
Mentorji: Polona, Aleš, Tanja G.

Dimenzije (vrč): 24 cm (v) x 16 cm (š), 1,5 l 
Dimenzije (skodelice): 8,5 cm (v) x 9 cm (š), 2,5 dcl 
Tehnika: Valjana glina 
Izklicna cena kompleta: 50 €
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DELOVNA ENOTA 4 
CENTRA KORAK
 
Mentor: Aleš

Dimenzije: 28 cm (v) x 16 cm (g) 
Tehnika: Kiparjenje 
Izklicna cena: 30 €

Vaza »Ferata«
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REHABILITACIJSKA 
ENOTA 3 CENTRA 
KORAK 
 
Mentorji: Barbara

Dimenzije: 27 cm (v) x 33 cm (š) 
Tehnika: Valjana šamotirana glina 
Izklicna cena: 40 €
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PRI DRAŽBI ARTISTS 
FOR ARTISTS 2021

SODELUJEJO:
Center Korak
V Centru Korak želijo omogočiti osebam po pridobljeni možganski poškodbi čim boljšo 
kvaliteto življenja. Trudijo se, da se s pomočjo njihovega rehabilitacijskega programa vrnejo 
v življenje, ki so ga poznali pred poškodbo. Ob upoštevanju visokih strokovnih in etičnih 
standardov želijo svojim uporabnikom omogočiti nadaljevanje rehabilitacije v domačem 
okolju in hkrati biti v oporo in pomoč svojcem. Dejavnost Centra Korak poteka v dveh enotah; 
rehabilitacijski, ki je namenjena uporabnikom, ki potrebujejo več terapevtske pomoči pri 
izvajanu vsakodnevnih aktivnosti in vključevanja v družbo, ter delovni, kjer poteka zaposlitev 
pod posebnimi pogoji, s čimer uporabniki pridobivajo delovne spretnosti.

Avtorji umetnin: Delovna enota 1, Delovna enota 4, Rehabilitacijska enota 3

Dimenzije: 27 cm (v) x 33 cm (š) 
Tehnika: Valjana šamotirana glina 
Izklicna cena: 40 €
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Varstveno delovni center Postojna: Enota Cerknica 

V varstveno delovnem centru Postojna se izvajajo storitve varstva, vodenja in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji za odrasle osebe s statusom invalida, po Zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih oseb. V enoto Cerknica je vključenih 23 oseb iz 3 različnih 
občin, za njih v skrbijo 4 zaposleni. Največ - 13 oseb, v enoto prihaja iz občine Cerknica, 
9 oseb prihaja iz občine Loška dolina ter 1 oseba iz občine Bloke. Vsi prihajajo v enoto iz 
domačega okolja. Temeljno poslanstvo Varstveno delovnega centra Postojna je zagotavljanje 
čim bolj kakovostih in raznolikih aktivnosti za uporabnike in njihovo čim večjo avtonomijo.

Avtorji umetnin: Slavko Kovač, Alenka Plos, Klemen Žagar
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Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik

Vzgojno izobraževalni zavod Frana Milčinskega Smlednik je namenjen otrokom od šestega 
do devetega razreda. Za učence s težavami v vedenju in čustvovanju izvajajo šolski program 
devetletke in domske vzgoje. Poleg osnovnošolske populacije dom in pomoč nudijo tudi 
srednješolcem, ki so nastanjeni v enoti stanovanjske skupine Ježek v stanovanjski hiši v 
Guncljah. VIZ Frana Milčinskega je torej namenjen vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi 
potrebami.

Avtorji umetnin: Dimitrina Angelova Kovacheva, 2. skupina, 4. Skupina
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