
Pozivamo vas na izložbu radova polaznika umjetničkih radionica 

 

Start - Umjetnost za kvalitetniji život osoba starijih od 54 godine 

  

 

 

 

 
  

Neki od njih su cijeli život čekali na trenutak kada će se moći baviti umjetnošću, dok su neki 

umjetnošću htjeli oplemeniti svoje umirovljeničke živote. Oni su generacije 54+, entuzijasti bez 

umjetničkog predznanja koji su tijekom 2019. godine pohađali likovne i izvedbene radionice u okviru 

projekta StArt - Umjetnost za kvalitetniji život osoba starijih od 54 godine u organizaciji Hrvatskog 

društva likovnih umjetnika. Iskustvom sedam radionica, dobili su priliku učiti kako stvarati te se 

predstavljaju svijetu u svojoj novoj ulozi –onojumjetničkoj. 

  

Plodove svoje kreativne avanture susreta s umjetničkim formama predstavit će na skupnoj izložbi 10. 

siječnja u 19 sati u Galeriji Prsten, Dom Hrvatskog društva likovnih umjetnika (Meštrovićev 

paviljon) te u tiskanom katalogu čije će se predstavljanje održati 23. siječnja u 19 sati također u Galeriji 

Prsten. Izložba je otvorena do26.siječnja2020. 

  



 
 

Cilj projekta je bio pružiti osobama starijim od 54 godine razvoj socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i 

kreativnih vještina te direktan pristup kulturnim i umjetničkim sadržajima kroz suradnju sa suvremenim 

umjetnicima. Osjetljiva društvena skupina 54+ zahtjeva podršku zajednice kroz pripremu i 

osmišljavanje mirovine - perioda života u kojem dolazi do nagle promjene svakodnevnih navika te se 

javlja i potreba za usvajanjem novih vještina kako bi smisleno oblikovali svakodnevicu života. 

 

 
  

Niz inovativnih, kreativnih radionica koje su pohađali sudionici projekta, vodili su istaknuti suvremeni 

umjetnici Vanja Babić, Karmen Dada, Gaella Gottwald, Mia Maraković, Petra Grozaj, Koraljka Kovač, 

Bojan Mucko, Ana Mušćet, Lea Popinjač i Sonja Vuk s ciljem međugeneracijske razmjene znanja i 

vještina. Aktivnosti su se izvodile u okviru vizualnih medija slikarstva, crteža, tekstila, performansa, 

videa i računalne umjetnosti s naglaskom na istraživanje osobnih iskustava i sjećanja. Na sedam 

različitih radionica, koje su se održavale u trajanju od više od 500 sati, sudjelovalo je 95 polaznika. 



 

Prošla sam kreativnu rekonstrukciju vlastite osobnosti, prošlosti i sadašnjosti. Ostaje još budućnost. 

Božica Šarić, polaznica programa 

 

… I tako smo se našli, neki s već nekim amaterskim slikarskim iskustvima, neki samo s velikim interesom, 

a svi željni znanja, druženja i otkrivanja šarenog svijeta boje i stvaralaštva. Jer, ne moraš biti umjetnik 

da bi uživao u kreativnosti. 

Ida Dunja Desnica Franković, polaznica programa 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


