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Ion Lomovšek Kalar, 6. a razred,
OŠ Vodice

Nika Semenič, 7. a razred,
OŠ Vodice

Amelia Czuba, 8. a razred,
OŠ Medvode
Renata Ločniškar, 8. razred,
OŠ Davorina Jenka, Cerklje

Razstavo so omogočili:

MAKEDONSKO
KULTURNO DRUŠTVO
“Sv. Cirila in Metoda” iz Kranja

Vljudno vabljeni
v ponedeljek 30. 7. 2018 ob 18. uri
na razstavo
2. LIKOVNE KOLONIJE UČENCEV
OSNOVNIH ŠOL.
V kulturnem programu bo nastopila
glasbena skupina v sestavi Igor Orešnik in
Alex Mladenov.

Grafično oblikovanje: Domen Dimovski

Razstava bo odprta od 30. 7. do 15. 8. 2018.

2. Likovna kolonija v Kranju za učence OŠ
Na letošnjo drugo likovno kolonijo v organizaciji
Makedonskega kulturnega društva Ciril in Metod v
Kranju se je iz celotne Gorenjske prijavilo manj osnovnih
šol kot lansko leto. Udeležile so se je Osnovna šola Vodice
z mentorico Darinko Klopčič, Osnovna šola Medvode z
mentorico Mojco Pintar in osnovna šola Davorina Jenka
Cerklje z mentorico Majo Zajc Sobočan. Kolonije se je
udeležilo devet učencev. Vzroke za manjšo udeležbo bi
lahko pripisali zaključnim delom v šolah, saj se kolonija
odvija v mesecu juniju. Vsekakor je želja organizatorja
najti najprimernejši termin, ki pa na žalost ne ustreza
vsem šolam. Tako kot lansko leto je bila tudi letošnja
tema upodabljanje mestnih vedut Kranja.
Ustvarjanje na mestnih ulicah Kranja v prisotnosti
sprehajalcev predstavlja za udeležence kolonije neke
vrste javni nastop, ki prispeva k vzpostavljanju in
oblikovanju otrokove samozavesti. Gre za risanje v naravi,
»in situ«, ki je primerljivo ustvarjanju po »živem« modelu.
Celoten dogodek se namreč odvija v urbanem prostoru,
ulicah mesta Kranja, kar zahteva večjo pozornost
in ustvarjalno koncentracijo v nasprotju z zaprtim
kabinetnim šolskim prostorom. S svojim delom so učenci
pritegnili pozornost mimoidočih, ki so se ustavljali, malo
poklepetali oz. poizkušali vzpostaviti kontakt z ustvarjalci
in jih fotografirali. Zato lahko trdimo, da predstavlja takšen
dogodek izziv in veselje za vse udeležene, tako ustvarjalce
kot mimoidoče. Učenci so se namreč preko spoznavanja in
druženja na koloniji seznanili tudi s študijsko zasnovanim
aktivnim ustvarjanjem, ki je potekalo pod strokovnim
vodstvom mentorja mag. Boge Dimovskega. Nastala so
dela v različnih tehnikah, od svinčnika, voščenk, pastelov,
akvarela do tempera barv na risalnih papirjih. Izbira
motiva je bila različna, odvisna od inspiracije posameznika
in je vsebovala različne detajle oken, vrat ali pogled na
staro mestno jedro iz določene perspektive. Enodnevna
slikarska kolonija ni tekmovalnega značaja. Njeno bistvo
temelji v bogatenju izkušenj, sklepanju novih poznanstev

in preprosto povedano: preživljanju dneva v sproščenem
in ustvarjalnem okolju, ki bo ostal vsem udeležencem tega
dogodka v prijetnem spominu.
Mag. Boge Dimovski

Maja Podlogar, 8. a razred,
OŠ Medvode

Taja Tadeja Špenko, 9. b razred,
OŠ Vodice

Maxime Meško, 8. d razred,
OŠ Davorina Jenka, Cerklje

Dominik Brugar, 8. a razred,
OŠ Medvode

Martin Veber, 8. a razred,
OŠ Medvode

