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Razstava »Galop« 
DRAGICA MARKUN

Dragica Markun, 
domačinka, je uveljavljena ustvarjalka, zbirateljica in organizatorka na našem kulturnem 
področju. Je oseba, ki jo najpogosteje srečamo na prireditvah, ki so vezana na kulturo 
v Šenčurju.
V izobilju možnosti vsi počnemo različne stvari, hitimo in prepogosto živimo drug mimo 
drugega. Dragica se od povprečja razlikuje. Njena neizmerna ustvarjalna moč, njen 
kreativni duh, ki nikdar ne miruje, njena pripravljenost za delo jo značajsko opredeljujejo 
in jo delajo posebno. Dragica, nekoč aktivna vzgojiteljica, ki jo upokojitev ni ustavila, je 
ostala enako aktivna, če ne še bolj. Zasnovala je zbirko starih igrač in jih postavila na 
ogled v Hiši čez cesto, na Miljah. V Hiši čez cesto združuje svojo ljubezen do igrač, 
otroške folklore, petja ljudskih pesmi in predstavitve zanimivih osebnosti s področja 
kulture. V tem njenem izjemnem delu je prepoznavno njeno spoštovanje naše bližnje 
preteklosti, ki jo brez pomoči in podpore širše javnosti ohranja za naše potomce.
Dragica je navajena trdega dela in na ta način se je tudi izpopolnjevala v slikarstvu. Že 
mnogo let se poleg slikarstva ukvarja tudi s fotografijo. Njeno umetniško izražanje lahko 
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razumemo kot nadgradnjo njenega zbirateljstva, kot osebno izražanje doživljanja lepega 
in razmišljanja o življenju. Je dolgoletna članica Likovnega društva Cerklje. Do sedaj je 
že večkrat razstavljala v našem muzeju in tudi drugje.
Za letošnjo razstavo nam je Dragica Markun pripravila tematski izbor slik različnih 
formatov in slikarskih tehnik (akvarel, akril, olje na platno, pastel, grafika, kolaž). Kot 
ljubiteljica narave in gibanja, je izbrala konja, ki prav to tudi ponazarja. Konj simbolizira 
tako žival teme in nadnaravnih sil, kot tudi jezdno žival bogov in podobo popolne lepote, 
uresničene z vladavino duha. Predstavlja moč. Konji nas lahko popeljejo v domišljijski 
svet, ki je lahko barvit ali črno bel, kot je tudi nekaj Dragičinih slik.
Obvladovanje različnih tehnik s pomočjo mentorja, z izmenjavo izkušenj med kolegi 
in z lastnim delom, je dolgotrajen proces, ki poleg dela zahteva tudi odprto srce. 
Ure dela na papirju ali platnu, vonj in mešanje barv, čopiči, lopatke, lepilo, škarje so 
pomešani v končnih delih na Dragičini tokratni razstavi. Domiselno je temo konja 
povezala z lokalnim Konjeniškim društvom. Obiskala je njihovo prireditev, fotografirala 
posameznike med ježo konj, razrezala fotografije, sestavila kompozicijo, nalepila na 
platno ter platno zapolnila z barvo. Konj iz gline je postavljen v gibanje, kot bi ta trenutek 
prigalopiral iz pravljice. Izstopata dve sliki čred konj, ki vihravo galopirajo v naravi in sta 
izdelani na platnih velikega formata. Svoj kotiček je dobil tudi konj, ki ga je Dragica 
izdelala iz žaklovine. Ni v naravni velikosti, še vedno pa veliko večji kot lutka ali otroška 
igrača. Na svojem hrbtu nosi tovor, ki je namenjen obiskovalcem razstave. Razlog več, 
da si konje Dragice Markun ogledamo od blizu.

Barba Štembergar zupan


