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LIKOVNA KOLONIJA

Konec avgusta je v okviru naše 
univerze potekala prva likovna 
kolonija,	skupina	naših	članov	se	
je vsak dan zbrala v senci pod 
krošnjami pred našim društvom in 
ustvarjala pod skrbnim vodstvom 
mentorice	Lučke	Šparovec.	Kako	
uspešni so bili, dokazuje razstava 
njihovih	likovnih	del.	Na	odprtju	
razstave se je zbralo veliko 
prijateljev likovne umetnosti. 
Razveselili smo se tudi pestrega 
kulturnega programa.

1. TRADICIONALNA POLETNA LIKOVNA KOLONIJA 2013
Lučka Šparovec, dipl. slik.
 
Šest	udeležencev	je	v	mesecu	
avgustu intenzivno ustvarjalo sedem 
dni.	V	tem	času	so	spoznali	različne	
risarske	tehnike	in	pristope,	kot	
so študijska risba, risba z ogljem, 
lavirana risba in skica, na koncu 
pa so se preizkusili tudi v tonskem 
slikanju	tihožitja	in	v	slikarski	
tehniki	akvarel.	Vsaka	tehnika	
je posamezniku predstavljala 
svojevrsten	izziv	in	izkušnjo.	Na	
razstavi	v	galeriji	Hodnik	v	prostorih	
Društva	upokojencev	Škofja	Loka	
se vsak posameznik predstavlja s 
svojimi najboljšimi deli in nas ob tem 
nagovarja k dejstvu, da se umetnosti 
z	željo	po	kreativnem	izražanju,	osebni	izpopolnitvi	in	napredovanju	lahko	učimo.	Motiv	
tihožitja	se	v	zgodovini	slikarstva	že	vrsto	stoletij	pojavlja	v	različnih	oblikah	in	ostaja	
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ROŽA
Jelka Blaznik

Življenje	je	kot	roža,	roža	vrtnica.
Lepa je
al` zraste v divjini, nenegovana, nenadzorovana.
Al`	zraste	ob	plotu	in	išče	oporo.
Al`	zraste	ob	hiši,	vedno	opazovana.
Veselje	na	licih	mimoidočih	in
sreča	v	srcih,	če	je	podarjena,	če	je	zaželena.
In	kaj,	če	lepota	je	njeno	slepilo?
Če	vonj	njen	je	skrito	slepilo?
Nje	trnje,	zbodljaji	so	kruto	svarilo.

kljub	svoji	upodabljajoči	tradiciji	še	vedno	zanimivo	in	aktualno,	po	drugi	strani	pa	je	
začetek	nadaljnjega,	kompleksnejšega	obravnavanja	motivov	v	likovni	umetnosti.	
Prav	vsak	izmed	udeležencev	Poletne	likovne	kolonije	me	je	izredno	presenetil	s	svojim	
pozitivnim odnosom do ustvarjanja, talentom in izrednim zagonom ter ljubeznijo do 
dela.	V	tem	kreativnem	tednu	prav	tako	ni	manjkalo	množičnih	vprašanj	o	umetnosti,	
sproščenega	pogovora	in	smeha.	Ves	čas	smo	uspešno	sodelovali	kot	skupina	in	zaključili	
letošnjo likovno kolonijo kar se da uspešno. 
Vsem	sodelujočim	iskreno	čestitam	in	se		zahvaljujem	gospe	Borjani	Koželj	za	izvrstno	
organizacijo, brez katere se o Poletni likovni koloniji ne bi moglo pisati in ustvarjati. 

Predstavitev	poteka	v	okviru	Dnevov	evropske	kulturne	dediščine,	ki	jih	vsako	
leto	v	mesecu	septembru	pripravi	Zavod	za	varstvo	kulturne	dediščine	Slovenije	
skupaj	z	drugimi	evropskimi	državami.	V	tem	času	potekajo	predstavitve	posebne	
oblike	dediščine,	določena	obdobja	v	zgodovini	in	različni	pristopi	družbe	h	kulturni	
dediščini.	Leta	2013	praznujemo	stoletnico	organiziranega	varstva	nepremične	in	z	
njo	povezane	premične	in	žive	kulturne	dediščine	v	Sloveniji.

V	začetku	leta	2008	je	naša	Univerza	za	tretje	življenjsko	obdobje	sklenila	dogovor	
z	Loškim	muzejem	in	začela	s	programom	prostovoljstva.	Skupina	prostovoljnih	
kulturnih	mediatorjev	je	našla	v	muzeju	svoj	prostor,	kjer	lahko	uresničujemo	
prostovoljsko	vlogo.	Pridobivamo	znanje,	delo	organiziramo	in	ga	izpeljemo,	iščemo	
nove	izzive,	rastemo.	Tako	izražamo	dejavno	državljanstvo.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 VABLJENI

Loški muzej Škofja Loka
prostovoljni kulturni mediatorji

Sreda,	25.	septembra	2013	ob	10.	uri			
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Vabimo vas na ČAJ OB PETIH, ki bo 
v četrtek, 3. oktobra ob 17. uri 

v Marinkini knjižnici

Predavanje: 
O pravilni in varni uporabi zdravil – Biološka zdravila

Biološka	zdravila	predstavljajo	področje	najnovejših	zdravil,	ki	lahko,	če	so	pravilno	
izbrana,	rešijo	življenje	ali	ga	naredijo	znosnejšega.	Želimo	vam	predstaviti	razliko	
med	biološkimi	zdravili	in	klasičnimi,	s	sintezo	pridobljenimi	zdravili,	vas	opozoriti	
na	njihove	prednosti	in	slabosti,	na	pomembnost	pravilne	uporabe	in	pravilnega	
shranjevanja	ter	uničenja	neuporabljenih	bioloških	zdravil.

Temo	bo	predstavila	Nataša	Jeram,	mag.	farm.	iz	Lekarne	Škofja	Loka

Da nebi zamudili:

VABILO K VPISU
Vstopamo	v	deseto	leto	delovanja	naše	Univerze	za	tretje	življenjsko	obdobje	in	

vam	ponujamo	pester	izbor	študijskih	krožkov.	
Poiščite	nekaj	zase	in	se	nam	pridružite.	

Spoznali	boste	nove	vsebine,	nove	ljudi	in	si	popestrili	zimske	dni.
Vpis	bo	potekal	v	prostorih	Društva	upokojencev,	Partizanska	1,	

Za zamudnike bomo na razpolago še 
v četrtek, 26. septembra, od 10. do 12. ure.

Vabimo	vas	k	ogledu	razstave	likovnih	del,	ki	so	jih	ustvarili	udeleženci	naše	
prve likovne kolonije. 

Slike	so	na	ogledu	v	galeriji	Hodnik	Društva	upokojencev.

Ob vpisu bomo zbirali hrano za potrebe Rdečega križa.

MLINARJEVA POT - BUČKA, PUŠLC DOLENJSKE ponedeljek, 23.9.2013

Prijazno vabilo Kompasa iz 
Novega	mesta	na	študijsko	
turo in otvoritev nove temat-
ske	pohodne	poti	projekta	
»Mlinarjeva pot« sem morala 
preprosto	sprejeti,	čeprav	je	
bilo v soboto, 14.9. 2013, kar 
nekaj	zanimivih	prireditev.	S	
kolegicami z Društva upoko-
jencev	Škofja	Loka	smo	se	
odločile	za	dan	v	naravi.

Z avtobusom smo se odpeljali 
iz Ljubljane proti Dolenjski, 
prečudoviti	pokrajini,	ožarjeni	
s	soncem.	Zelo	hitro	smo	pris-
peli	v	Bučko,	pušl`c	Dolenjske,	
kot	jo	imenujejo	domačini,	
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kjer ima svoj spomenik 
Martin Keber, ki ga poznamo 
po slavni pesmi o Martinu, 
ki »je šel v nebesa brez 
vsac`ga	slovesa«.	Bučka	je	
vas z okrog 600 prebivalci 
v	občini	Škocjan	na	Dolenj-
skem.

Pri	cerkvi	sv.	Matije	na	vrhu	
hriba	sredi	vasi	je	bil	zanimiv	
kulturni	program,	zvonček	
želja	pa	je	oznanil	otvoritev	
poti, za kar sta poskrbela 
domačinka	in	župan	Jože	
Kapler,	ko	sta	zavihtela	
na	rame	vsak	svojo	vrečo	
moke.	Župan	se	je	pridružil	
dobri	stotniji	pohodnikov.	
Najprej	smo	nekaj	časa	
hodili	po	asfaltu,	potem	
med koruznimi polji, pa po 
travniku	in		bogatih	goz-
dovih,	kjer	smo	poslušali	
ptičje	petje.	Malo	ravnine	in	
nekaj postankov za pogled 
levo in desno, sonce pa nas 
je dobro grelo.

Več		tukaj

Spletne	novice	Od tu in tam	je	uredila	Borjana	Koželj,	lektorirala	Mara	Volčič	in	oblikovala	
Nevenka	Mandić	Orehek.

loka3univerza@gmail.com

Če	pa	poznate	koga,	ki	bi	novice	rad	dobival,	prosimo,	da	nam	posredujete	
njen ali njegov elektronski naslov.

Če	E-novic	ne	želite	prejemati,	nam	to	sporočite.

http://www.seniorji.info/IZLETI_IN_SPORT_Mlinarjeva_pot

