
KULTURNO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI 
vabi na

RAZSTAVO
LIKOVNIH DEL

ČLANOV LIKOVNE SEKCIJE KULTURNEGA DRUŠTVA DOL PRI LJUBLJANI

ODPRTJE:
četrtek, 4. junij  2020, ob 19. uri,

 v Erbergovih paviljonih graščine Dol, v Dolu pri Ljubljani

GLASBENI PROGRAM: NINA PEČAR

          

Jeseni 2019 smo s člani likovne sekcije KUD Dol pri Ljubljani začeli s slikarskim tečajem, ki je potekal v prostorih 
OŠ Janka Modra v Dolu. Tečaja se je udeležilo 12 tečajnikov vseh starostnih skupin. Vsako sredo smo se zbrali in 
popeljali naše vsakodnevne skrbi v svet umetnosti, lepote in domišljije. Z dobro voljo in veseljem do risanja in 
slikanja so tečajniki ustvarili čudovite umetnine, ki skrivajo v sebi značaj vsakega avtorja posebej. V veselje mi je 
bilo opazovati napredek in razvoj njihovega umetniškega ustvarjanja. Nastala je raznolika in zanimiva razstava. 
Tudi zame je bila to zelo zanimiva izkušnja iz katere sem se tudi sama veliko naučila.  

                                                                IRENA REŽEK, mentorica skupine                                                                                                                            

NINA PEČAR: "Ninino ustvarjalnost je pravzaprav težko opisati, ne da bi jo pri tem vsaj okrnili. Čeprav ljudje 
najraje uporabljajo pojem »vsestranska«, se mi zdi v tem primeru precej neustrezen. Res je, da prehaja med 
različnimi mediji; od risbe/slike preko glasbe do poezije, a se mi vendarle zdi, da je njeno bistvo drugje. Ne v 
širokem naboru medijev in izraznih sredstev, s katerimi se poigrava, temveč v njenem izvoru in intenci. Ninina 
umetnost nosi v sebi čisto izkušnjo. Pozna človeka, njegove strahove, radost, upanje, veselje, žalost in jim, v 
katerem koli mediju že, na široko odpira vrata. Je občutena in osebna. Predvsem pa je iskrena. Kvalitete, skratka, 
ki jim danes marsikdo krivično in mačehovsko pripisuje oznako »minulega«, a je ravno zaradi njih umetnost 
vedno bolj svoja in unikatna."

KRISTIAN KOŽELJ, pesnik, igralec, gledališki pedagog

Vabljeni na ogled razstave do 21. junija 2020  (sobote in  nedelje od 15. do 17. ure).
Obiskovalce prosimo za upoštevanje priporočil in smernic NIJZ.

                                          

                                        OBČINA DOL PRI LJUBLJANI                                          OBČINA DOL PRI LJUBLJANI  

MOJCA UPELJ  
MOJCA PINTAR 
MARTA CERAR 
MARIJA KOSEC BRATUN
LIJA LEVSTEK 
MARJETKA LEVSTEK 
ALEŠ ŽNIDARŠIČ
LUKA KREN 
NINA PODBEVŠEK
MOJCA GODEC
ANDREJA SCHWARZBARTL PEVEC 
NINA ŠOBAR


