
 muzej  Občine Šenčur

torek, 20. junija 2017, ob 19. uri

RAZSTAVA  
»ŠENČUR NA PLATNU.«

LIKOVNA DELA SLIKARJEV,  
KI SO USTVARJALI  

NA SLIKARSKEM SREČANJU  
V HIŠI ČEZ CESTO PR' FRANČ

Razstava bo odprta do 9. julija 2017, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
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O DRUŠTVU LIKOVNIKOV CERKLJE

Društvo likovnikov Cerklje deluje že 18. let. Aktivnih je okrog 30 članov. Vodenje društva je v letu 
2016 prevzela Darinka Kralj. Tedensko se srečujemo v OŠ Davorina Jenka Cerklje, kjer imamo vse 
pogoje za ustvarjanje. Občasno svoje znanje izpopolnjujemo pod mentorstvom priznanih likovnih 
ustvarjalcev. Nekateri člani pa se izobražujejo še na drugih slikarskih tečajih. Poleg klasičnega 
slikanja na platno ali papir posamezni člani ustvarjajo tudi v lesu, kamnu, tiskajo grafike, izdelujejo 
vitraže, ustvarjajo peščene slike, oblikujejo v glini in s slanim testom. Predstavljamo se na različnih 
skupinskih in posameznih razstavah. Radi sodelujemo na likovnih kolonijah, exstemporih in srečanjih 
po vsej Sloveniji. Vsako leto poleg pregledne razstave pripravimo tudi nekaj tematskih razstav 
(ljudske pesmi v sliki in besedi, jaslice, kapelice v občini Cerklje itd.). V veselje nam je, da v slikah 
ohranjamo del kulturne dediščine naših krajev.

Lojze Kalinšek, Skrinja, 1995-2017

Darinka Kralj, Jezerce v Sr. vasi Dragica Markun, Spomenik Marije Terzije



O KROŽKU LIKOVNE DEJAVNOSTI  
V UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO 

OBDOBJE‚ »LIPA DOMŽALE«

V okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Lipa Domžale deluje likovni krožek, katerega vodi 
mentorica dipl. slik. Marija Mojca Vilar. Šteje 23 ljubiteljskih slikark in slikarjev. 

Ure likovnega ustvarjanja v učilnici ali v naravi nas navdihuje in izpolnjuje naše ideje in želje. 
Doživljanje skrivnostnih poti življenja, videnja lepote narave in občutkov skušamo preliti na platna 
in jih poslikati z niansami barv s slikarske palete. Naša dela pokažemo na različnih skupinskih in 
samostojnih razstavah. Svoje znanje preverjamo in izpopolnjujemo z aktivnim sodelovanjem na 
številnih slikarskih srečanjih, extemporih in slikarskih kolonijah, na katerih so naše članice prejele kar 
lepo število prvih nagrad in priznanj.

Naša mentorica Marija Mojca Vilar je povedala: Ko smo skupaj, je povezanost v vseh skupinah 
neverjetna, kot bi bilo le eno srce. Moje učenke, skoraj vse že babice, vzgajajo sebe v dobre, sočutne 
in vesele ljudi in tako posredno vplivajo na svoja okolja, otroke in vnuke. Poleg likovne kompozicije, 
barvne harmonije in empatije in razumevanja vidnega in nevidnega sveta, krepimo in negujemo 
odnose med seboj in dejansko izboljšujemo naše življenje.

Francka Šavs, Znamenje v Sr. vasiDragica Šetina, Motiv na Kokri



Izdala Občina Šenčur, junij 2017, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

KD Hiša čez Cesto na Miljah, je organiziralo v soboto, 13. maja celodnevno Slikarsko srečanje. 
Srečanja se je udeležilo 22 slikarjev Društva likovnikov Cerklje in Krožka likovnikov »Lipa« Domžale. 
Slikarji so imeli nalogo slikati krajino, kulturne spomenike in kulturno dediščino v občini Šenčur. 
Tehnika ni bila določena. Slikarji so predhodno pregledali teren in s tem spoznavali lepote občine. 
Najbolj so jih pritegnili motivi ob reki Kokri in v Srednji vasi, kar je razvidno iz nastalih del, ki so 
razstavljena v Muzeju občine Šenčur. 

Srečanja so se udeležili naslednji slikarji: 

Društvo likovnikov Cerklje: Darinka Kralj, Cenka Globočnik, Marinka Štern, Francka Šavs, Zofka 
Hacin, Zvonka Golorej, Alojzija Golob, Dragica Markun, Branko Lozar, Avgust Starovašnik, Ivan 
Kropivnik

Krožek likovnikov‚ »Lipa« Domžale: Marija Mojca Vilar, Vlasta Janžekovič, Mira Jarc, Veronika 
Strašek, Angela Dovžan, Dragica Šetina, Marjeta Ložar, Irena Osolnik, Brigita Leskovar, Dorena 
Garc, Dušan Klobčič

Gostje: Lojze Kalinšek, Andrej Sitar, Štefan Remic

Zofija Hacinm, Trbojsko Jezero

Marinka Štern, Šenčur

Irena Osolnik, Cerkvi v Sr. vasi

Marinka Štern, Stara hiša (Milje)


