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Predgovor: polet ustvarjalnosti v knjižnici
Ob preurejanju prostorov za knjižnico je moč namere, da ustvarimo prostor, četudi kotiček,
namenjen ustvarjalnim posameznikom in skupinam, padla na plodna tla. Iz nekdaj vzidanih
omar je nastal prvi razstavni prostor, ki je svoje delovanje razširil z razstavnimi vitrinami in
stene knjižnice prekril z razstavljenimi slikami tudi v prostoru, kjer delujeta Borza znanja in
Središče za samostojno učenje. Pričujoča publikacija Kotiček ustvarjalnosti Mestne knjižnice
Izola je izraz človekovih notranjih virov moči, ki so se materializirali v ustvarjenem izdelku
ali zbirateljstvu. Možnost razstavljanja je bila ponujena vsakomur, ki je to želel. Tako so se v
katalogu znašli čisto preprosti in vsakdanji, kot tudi neobičajni, zahtevni in unikatni izdelki in
zbirke. Javni prostor knjižnice se je udejanjal kot praktičen prikaz podpore ustvarjalcem in
prostor vseživljenjskega učenja, hkrati pa spodbuda tistim, ki so se opogumljali za korake k
ustvarjalnosti in jo želeli pokazati širši javnosti. Če smo na začetku knjižničarji prebijali led in
vabili ustvarjalce, da predstavijo svoje izdelke, pri čemer so bili nekateri od njih mnenja, da
to, kar počnejo, ni nič posebnega, ali da to, kar ustvarjajo, za druge ni zanimivo, ali pa se niso
želeli izpostavljati v javnosti, je sčasoma zorelo spoznanje, da je pomembna vsaka človekova
kreacija, da je ustvarjalčeva izkušnja vredna deljenja z drugimi in da ustvarjanje kot
izmenjava izkušenj sproži le še dodano vrednost oziroma več novih zamisli. Zbrano gradivo
pričuje še o nečem pomembnem, in sicer da je za ustvarjanje prav vedno pravi čas, četudi se
to začne v tretjem življenjskem obdobju.
Petnajstletna dejavnost Kotička ustvarjalnosti je pomemben vir lokalnega domoznanskega
gradiva. Špela Pahor, etnologinja in bibliotekarka, vodi in dokumentira razstavno dejavnost v
knjižnici. O dogodkih redno za medije pripravlja prispevke o razstavah in ustvarjalcih, ki so
sestavni del pričujoče publikacije. Po nekaj letih te razgibane dejavnosti so datumi razstav
zapolnjeni kar nekaj mesecev vnaprej.
Listanje po e-publikaciji priča o raznovrstnosti izrazov, barv in materialov, ki s svojo
razgibanostjo dajejo prostoru knjižnice dodano vrednost in krepijo estetski čut obiskovalcev.
Ustvarjalci potrjujejo, da za ustvarjalni navdih niso pomembna leta, izobrazba ali poklic,
temveč le pot, s katero notranjemu vzgibu dovolimo, da se izrazi. V človekovem notranjem
svetu se namreč lahko prebudijo dolga leta speče energije, ki čakajo le možnost in ugodne
okoliščine, da privrejo na površje. Publikacija, ki dokumentira dolgoletno razstavno dejavnost
v Kotičku ustvarjalnosti v knjižnici, izdana in dostopna v e-obliki na http://www.izo.sik.si, ni le
zapis in dokument mnogoterih ustvarjalnih izrazov, temveč je tudi zahvala vsem, ki so
ustvarjeno delili z drugimi, je zahvala vsem sodelavcem, ki skrbijo za postavitev razstav,
objave in spremljajočo dejavnost ter jo dokumentirajo. Je tudi povabilo vsem tistim, ki bodo v
prihodnosti gradili in krepili ustvarjalne moči in jih prenesli na lepoto izdelkov in predmetov,
da jih razstavijo pri nas in svojo ustvarjalnost delijo z drugimi.
Marina Hrs
direktorica
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Prefazione: spicca il volo della creatività in
biblioteca
Nel riadattamento degli spazi della biblioteca il nostro intento di creare uno spazio, benché
solo un angolo, dedicato agli individui e ai gruppi creativi, ha raggiunto il suo scopo. Da
alcuni armadi murati di un tempo si è formato il primo spazio espositivo, il quale, man mano,
ha esteso la propria attività anche nelle vetrine espositive e coprendo in seguito le pareti della
biblioteca con i dipinti esponendoli anche negli spazi dove svolgono le loro attività la Borsa
del sapere e il Centro per lo studio autonomo. La presente pubblicazione L’angolo della
creatività (Kotiček ustvarjalnosti) della Biblioteca civica di Isola è l’espressione delle fonti
interiori di forza dell’uomo, che si sono materializzate in una produzione creativa o in una
collezione. La possibilità di esposizione è stata resa possibile a chiunque l’avesse desiderata.
Nel catalogo quindi si trovano oggetti piuttosto semplici e quotidiani nonché inusuali, prodotti
e collezioni sia esigenti che unici. Lo spazio pubblico della biblioteca è stato implementato
come dimostrazione pratica di supporto per i creatori e lo spazio dell'apprendimento
permanente, e allo stesso tempo un incoraggiamento a chi cercava coraggio per i passi verso
la creatività, che voleva condividere con il pubblico vasto. All’inizio, noi bibliotecari
cercavamo di rompere il ghiaccio e invitavamo gli artisti alla presentazione dei loro prodotti e
dei loro lavori, tra i quali molti erano del parere che la loro passione non sia niente di speciale,
o che le loro creazioni non sono interessanti per gli altri, o non volevano esporsi al pubblico.
Col tempo è maturata la conoscenza, che ogni creazione dell’uomo è importante e che
l’esperienza dell’artista merita di essere condivisa con gli altri. La creazione, inoltre, intesa
come scambio di esperienze suscita altresì un valore aggiuntivo o nuove idee in più. Il
materiale raccolto testimonia ancora un altro fatto importante, ossia che per la creatività non
sia mai troppo tardi, c’è sempre il momento giusto seppur nel periodo della terza età.
L’attività dell’Angolo della creatività si svolge da quindici anni e rappresenta una fonte
notevole del materiale della storia patria locale. Špela Pahor, etnologa e bibliotecaria conduce
e documenta l'attività espositiva in biblioteca e prepara regolarmente gli articoli sulle mostre e
sugli artisti per i media, che sono la parte componente della presente pubblicazione. Dopo
diversi anni di questa vivace attività, le date delle mostre sono colmate anche mesi in anticipo.
Lo sfoglio della pubblicazione elettronica testimonia le diversità di espressioni, colori e
materiali che, con la loro vivacità, danno agli spazi della biblioteca un valore aggiuntivo e
rafforzano il senso estetico dei visitatori. Gli artisti confermano che per l’ispirazione creativa
non contano gli anni, l’istruzione o il mestiere, bensì il percorso con il quale consentiamo al
nostro stimolo interiore di esprimersi. Nel mondo interiore umano, infatti, si possono
risvegliare le energie dormienti per lunghi anni che aspettano solo la possibilità e le
circostanze favorevoli di scaturire in superficie. La pubblicazione che documenta la
panoramica della lunga attività espositiva nell’Angolo della creatività in biblioteca, pubblicata
e accessibile in formato elettronico su http://www.izo.sik.si non rappresenta solo
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un’annotazione e un documento delle molteplici espressioni creative, ma anche un
ringraziamento a tutti quelli che hanno condiviso le loro creazioni artistiche, e un
ringraziamento a tutti i colleghi di lavoro che curano la disposizione delle mostre, le
comunicazioni, l’attività affiancata e la documentano. È anche un invito a tutti quelli che in
futuro costruiranno e rafforzeranno il potere creativo e lo trasferiranno nella bellezza dei
prodotti e degli oggetti, ad esporli nella nostra biblioteca e di dividere la loro creatività con gli
altri.
Marina Hrs
direttrice
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Kotiček ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola
V Mestni knjižnici Izola smo leta 2004 različnim ljubiteljskim ustvarjalcem in umetnikom
ponudili možnost, da razstavijo svoje izdelke in s tem javnosti predstavijo svoje ustvarjanje.
V Kotiček ustvarjalnosti smo ustno ali pisno povabili ljubiteljske in akademske slikarje,
oblikovalce keramike, kiparje, rezbarje, fotografe, zbiratelje in vse, ki v prostem času
ustvarjajo iz gline, kamna, lesa, semen, blaga, kovine, kamenčkov, školjk, vej in drugih
materialov. Prva razstava v vitrini ustvarjalnosti je bila posvečena istrskim poročnim šegam in
navadam. Domačinka Nada Morato je na police postavila različne ročno oblikovane in
okrašene istrske poročne kolače. Sledile so razstave risb, izdelkov iz kamna, drevesnih
korenin in vej, slanega testa, nakita iz fimo mase, otroških izdelkov in igrač, izdelkov iz gline,
stripov in knjig, ki so jih narisali in napisali otroci sami, nakita in raznih drugih izdelkov iz
žice, perlic, školjk, ptičjih peres, blaga, drevesnih plodov, storžev. Obiskovalci so si lahko
ogledali lepo pobarvane steklene posodice in stekleničke, kamenčke in velikonočne pirhe,
tudi okrašeno nojevo jajce, keramične izdelke, papirnate pustne maske in pustna oblačila,
krpanke, namizne prte, blazine, igrače, lesene kozolce in lesene ure, ključavnice, ključe,
vitrihe, obešanke, rozete, zapahe in druge predmete za opremo vrat, stare šolske predmete,
militarije iz prve in druge svetovne vojne, sto let stare radiotelegrafske tasterje, stare kuharske
knjige, jedilni pribor ter keramične in porcelanaste posode. Svoje slike, fotografije in druge
izdelke so razstavili posamezniki in društva, domačini in tujci, ljubitelji in profesionalci, med
njimi slikarji in fotografi, šivilje, klekljarice, pletilje, ljubiteljice kvačkanja, zidarji,
upokojenci, otroci, brezposelni, medicinske sestre in predstavniki drugih poklicev. Nekatere
razstave so spremljale delavnice. Obiskovalci so ustvarjali izdelke iz slanega testa, uporabili
star papir, pločevinke in steklovino, oblikovali glino, nizali perlice na kovinsko ogrodje, rezali
in pregibali papir, risali z mladim umetnikom, slikali na steklo. Nevladnim organizacijam smo
omogočili prodajo njihovih izdelkov na stojnicah. Vsem ustvarjalcem je bila dana možnost
javnega odprtja razstav. Pri teh dejavnostih smo sodelovali, če naštejemo le nekatere, z
uporabniki naše knjižnice, Borzo znanja Izola, Enoto Dnevni center Šentmar Koper
Slovenskega združenja za duševno zdravje Šent, izolsko enoto Nacionalnega združenja za
kakovost življenja Ozara Slovenija, Enoto Izola Varstveno-delovnega centra Koper, društvom
Zvezdice iz Izole v okviru Društva prijateljev mladine Izola, z Društvom Faros – Univerzo za
tretje življenjsko obdobje Piran, dijaki Gimnazije Piran, z Andragoškim društvom Morje –
Univerzo za tretje življenjsko obdobje Izola, Kulturnim društvom likovnih umetnikov LIK iz
Izole, z zbiratelji, otroki iz vrtcev, učenci iz osnovnih šol, prostovoljci in drugimi
posamezniki. O vseh razstavah smo pisali v lokalni časopis Mandrač; nekateri prispevki so
bili objavljeni v regionalnih in nacionalnih časopisih, kot so Knjižničarske novice, Primorske
novice, Družina, Likovni svet, Istra in drugi. Prispevke hrani arhiv Mestne knjižnice Izola.
Naše izkušnje potrjujejo, da smo z razstavami v knjižnici spodbudili ustvarjalnost in
opogumili tiste, ki doslej še niso razstavljali. V Kotičku ustvarjalnosti se spletajo nove vezi
med zaposlenimi v ustanovi in njenimi uporabniki ter med obiskovalci knjižnice in umetniki.
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Te vezi krepijo zadovoljstvo ustvarjalcev, obiskovalcev in zaposlenih. Z različnimi
razstavami ima prostor knjižnice vedno drugačno preobleko in novo podobo.
Mag. Špela Pahor
etnologinja in bibliotekarska specialistka
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L’Angolo della creatività nella Biblioteca civica di
Isola
Nel 2004 nella Biblioteca civica di Isola abbiamo offerto la possibilità ai diversi artefici
amatoriali e agli artisti di esporre i loro lavori e presentare le loro creazioni. Nell’Angolo della
creatività (Kotiček ustvarjalnosti) abbiamo invitato oralmente o per iscritto i pittori amatoriali
o academici, i ceramisti, gli scultori, gli intagliatori, i fotografi, i collezionisti e tutti che nel
tempo libero lavorano l’argilla, la pietra, il legno, i semi, il tessuto, i metalli, i sassolini, le
conchiglie, ramicelli e altri materiali. La prima mostra nella vetrina della creatività era
dedicata alle usanze e alle abitudini matrimoniali istriane. Nada Morato, la donna del luogo ha
posto sugli scaffali diverse focacce matrimoniali istriane, fatte e decorate a mano. Seguivano
le mostre di disegni, lavori di pietra, rami degli alberi e dei ramicelli, l’impasto salato,
ornamenti di fimo massa, prodotti per bambini e dei giocattoli, oggetti di argilla, fumetti, libri
disegnati e scritti dai bambini, ornamenti e altri oggetti fatti di filo, perle, conchiglie, piume
degli uccelli, tessuto, frutti degli alberi, delle pigne. I visitatori potevano visitare le mostre di
vasetti e bottigliette colorate, sassolini e uova pasquali, anche l’uovo ornato dello struzzo,
oggetti di ceramica, maschere da carnevale fatte di carta e i costumi da carnevale, rammendi,
tovaglie da tavolo, cuscini, giocattoli, rastrelliere e orologi di legno, lucchetti, chiavi,
grimaldelli, rosette, chiavistelli e alti oggetti per l’attrezzatura delle porte. C’erano anche
vecchi oggetti scolastici, militarie dalla prima e seconda guerra mondiale, pulsanti
radiotelegrafici centenari, vecchi libri di ricette, le posate e pentole di ceramica e porcellana. I
dipinti, fotografie e altri artefatti sono stati esposti dagli individui e dalle associazioni, dalle
persone di luogo o dagli stranieri, dai dilettanti e dai professionisti, tra loro c’erano pittori,
fotografi, sarte, merlettaie, magliaie, appassionati del lavoro con l’uncinetto, muratori,
pensionati, bambini, disoccupati, infermiere e rappresentanti degli altri mestieri. Alcune
mostre erano accompagnate dai laboratori artistici. I visitatori hanno potuto fare degli artefatti
di pasta di sale, hanno usato la carta vecchia, le lattine, vetro fuso, lavoravano l’argilla,
infilavano le perline sul telaio metallico, tagliavano e piegavano la carta, disegnavano con il
giovane artista, dipingevano sul vetro. Abbiamo reso possibile alle organizzazioni non
governative la vendita dei loro prodotti alle bancarelle. A tutti gli espositori è stata data
l’opportunità di inaugurare pubblicamente le loro mostre. Con queste attività abbiamo
collaborato con alcuni utenti della nostra biblioteca. In seguito ne riportiamo alcuni: Borsa del
sapere, unità Dnevni center Šentmar Capodistria dell’Associazione slovena per la salute
mentale Šent, unità di Isola dell’Associazione nazionale per la qualità della vita Ozara
Slovenia, unità Isola del Centro Di Assistenza e Terapia Lavorativa Capodistria,
l’associazione Zvezdice nell’ambito dell’associazione Društvo prijateljev mladine Izola, con
l’Associazione Faros – Università per la terza età Pirano, con gli studenti del Ginnasio Pirano,
con l’Associazione andragogica Morje – Università per la terza età Isola, l’Associazione
Culturale Delle Arti Figurative LIK Isola, collezionisti, bambini degli asili, alunni delle
scuole elementari, volontari e altri individui. Abbiamo scritto degli articoli sulle mostre e li
XL

abbiamo pubblicato nel giornale locale Mandrač; alcuni articoli erano pubblicati nei giornali
regionali e nazionali quali Knjižničarske novice, Primorske novice, Družina, Likovni svet,
Istra e altri. Gli articoli sono conservati nell’archivio della Biblioteca civica di Isola. Le
nostre esperienze confermano che con le mostre nella biblioteca abbiamo stimolato la
creatività e incoraggiato quelli che non hanno ancora esposto i loro lavori. Nell’Angolo della
creatività (Kotiček ustvarjalnosti) si intrecciano nuovi legami tra i dipendenti dell’istituto e i
suoi utenti, nonché tra i visitatori e gli artisti. Questi legami rafforzano la soddisfazione degli
artisti, dei visitatori e dei dipendenti. Con le varie mostre, lo spazio della biblioteca ha un
rivestimento sempre diverso e un’immagine continuamente nuova.
Mag. Špela Pahor
etnologa e bibliotecaria specialista
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Razstave v letu 2004
Vitrine ustvarjalnosti
Turistično društvo Korte in Kulturno društvo Korte
Istrski poročni kolači
Razstavo istrskih poročnih kolačev je pripravilo Turistično društvo Korte skupaj s Kulturnim
društvom Korte. To je bila prva razstava v vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola. Idejo
zanjo je dala Nada Morato, upokojena učiteljica zemljepisa in zgodovine.

Slika 1: Istrski poročni kolači TD in KD Korte.
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Nataša Fafangel
Krpanke
Oktobra 2004 se nam je v Kotičku ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola s svojimi izdelki
predstavila Nataša Fafangel, ki se je mnogi spominjate še iz stare knjižnice kot prijazne in
zgovorne izposojevalke knjig. V vitrino je zložila svoje izdelke, narejene v tehniki patchwork
ali po slovensko krpanke.
Nataša se je začela ukvarjati s krpankami pred dobrimi desetimi leti. Takrat ji je teta iz Trsta
podarila prvo tako narejeno odejo in ji pokazala knjigo o patchworku. Nataša je bila takoj
navdušena. Začela je šivati in iskati knjige, iz katerih se je učila kot samoukinja. Svoje prve
izdelke, kuhinjske prijemalke, je šivala ročno. Počasi, šiv za šivom. Kasneje si je kupila svoj
prvi šivalni stroj, s katerim je bilo delo lažje in hitrejše. Kdor se želi ukvarjati s krpankami,
pravi Nataša, mora imeti veliko potrpljenja, domišljije, novih idej. Potrebni sta ročna
spretnost in velika natančnost. Nataši je ta tehnika šivanja blizu, ker dopušča nešteto možnosti
v izražanju oblik in barv. Všeč ji je sestavljati vzorce in preizkušati različne barvne
kombinacije. Šiva prešite odejice in odeje vseh velikosti za otroke in odrasle, okrasne blazine,
pogrinjke, nadprte, kuhinjske prijemalke in rokavice, ljubke zvezdice in druge okraske za
jelko. Ker ima nadvse rada otroke, najraje šiva otroško posteljnino in otroške blazine. Šivanje
v tej tehniki prinaša Nataši veliko notranjega zadovoljstva in veselje ob vsakem novem in
uspelem izdelku.
Povedala je tudi, da tehnika krpank izvira iz najstarejših civilizacij, ki so se razvile ob rekah
Tigris, Evfrat, Nil in Ganges. Tako šivanje so poznali Rimljani in ga prenesli tudi v naše
kraje. Po Evropi se je tehnika razširila v času križarskih vojn. Sprva je imelo šivanje v tej
tehniki zgolj uporaben namen, saj je bilo treba uporabiti prav vsak košček blaga. Tehnika je
kasneje postajala vse bolj estetsko dovršena. V Evropi je bila najbolj priljubljena v Veliki
Britaniji, kjer so jo poučevali tudi v šolah. Z njo so se ukvarjale cele družine, cene posebno
lepih krpank pa so bile vrtoglavo visoke. Vsaka dežela je prispevala kaj novega k razvoju
izdelovanja krpank. Kasneje se je tehnika razširila še na novo celino, kjer se je samostojno
razvijala naprej. Nataša pravi, da so bile krpanke pred kakimi desetimi leti v Sloveniji zelo
priljubljene in komur so bile všeč takrat, mu ostajajo pri srcu tudi danes. V Ameriki pa je
patchwork še dandanes zelo priljubljen in ni ameriškega filma, kjer ne bi med opremo
prostora opazili tudi takih izdelkov. Ni čudno, saj so mehki in topli ter naredijo dom prijeten,
topel in domač.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 581 (28. oktober 2004), str. 11.

2

Slika 2: Blazina s cvetličnimi motivi Nataše Fafangel.
Marija Godina Pianecky
Poslikava stekla, kamnov in pirhov
V novembru leta 2004 se nam je s svojimi izdelki v vitrini ustvarjalnosti predstavila Marija
Godina Pianecky, ki jo prav gotovo poznate vsi Izolani, če drugače ne, pa zato, ker na uličnih
prireditvah za obiskovalce vedno napeče veliko zelo okusnega peciva. Drugi jo morda srečate
na ulici pred ateljejem, kjer ure in ure sedi ob mizici, polni barv, čopičev in kamenčkov, ter
potrpežljivo ustvarja svoje drobne umetnine. V našo vitrino je na ogled postavila poslikane
kamenčke, pirhe in nekaj steklenih poslikanih predmetov.
Gospa Marija se je z ročnimi deli začela ukvarjati takoj po upokojitvi. Najprej je oblikovala
izdelke iz slanega testa in jih večkrat razstavila na velikonočnih razstavah v Kortah. Kasneje
se je lotila še poslikavanja pirhov. S slikanjem na kamne se je začela ukvarjati okrog leta
2000. Takrat je v knjigarni Graffit gospa Marjeta priredila predstavitev knjige o Harryju
Potterju in, kot običajno, prosila Marijo, naj napeče kaj peciva. »Naredi piškote
presenečenja!« ji je rekla. Marija je takrat res poskrbela za pravo presenečenje: z obrazi je
poslikala 120 kamenčkov, jih zavila v papir in jih kot bonbončke razdelila med obiskovalce.
Potem si je rekla: »Če znam naslikati obraze, znam tudi kaj drugega!« In res so njeni motivi
tako raznoliki, da je pravo veselje ustaviti se ob njeni mizici na ulici, kjer ustvarja, ali ob
izložbenem oknu njene galerije. Kamne nabira sama in vsak posamezen ji pomeni nov izziv
za poslikavo. In že so tu pikapolonice in druge živali, lešniki, sončki, obrazi, lunice, ladjice,
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jadrnice, oblaki, rožice, štiriperesne deteljice, vzorci vseh vrst, zodiakalna znamenja, čeveljčki
in copatki, kamni, ki so videti kot nežni filigranski izdelki, s črkami in izpisanimi imeni.
Včasih naredi tudi kaj po naročilu, največkrat osebna imena ali kaj podobnega. Za neko
poroko na Švedskem je s poslikanimi kamni razveselila čisto vse svate. Veseli jo tudi slikanje
na jajčne lupine. Jajca sama izpiha, opere in z akrilnimi barvami ustvarja raznovrstne pisane
motive. Tu in tam ji kdo podari prazno nojevo jajčno lupino in ena od teh je kraljevala na
polici tudi ob njeni razstavi v knjižnici.
Neka novinarka je bila nad njenimi izdelki zelo navdušena in je o tem napisala članek za
časopis 7D. Takrat so mnogi obiskovalci iz notranjosti Slovenije prišli na izlet v Izolo prav
zato, da bi si ogledali njene poslikane kamne, steklene predmete in pirhe.
Ko sem jo vprašala, od kod njena ljubezen do likovnega izražanja, pa se je Marija spomnila
svojih mame in bratranca:
Pokojna mama je bila izučena slikarka na porcelan. V Libojah je končala to šolo.
Potem pa je vse življenje v izolski ribji tovarni čistila ribe. Bratranec pa je priznan
slikar in predsednik likovnega društva v Celju.
Potem je povedala še, da ljudje vedno bolj cenijo ročna dela. Kako ne bi, saj je ob poplavi
cenenih izdelkov, narejenih po tekočem traku, človeku kar toplo pri srcu, ko zagleda predmet,
narejen z veliko ljubeznijo in ustvarjalno domišljijo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 584 (18. november 2004), str. 11.

Slika 3: Pobarvani kamenčki, stekleničke in pirhi Marije Godine Pianecky.
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Blaž Gracar in Andrej Bučar
Stripi
V letu 2004 sta v vitrini ustvarjalnosti med prvimi razstavljala obetavna osnovnošolca Blaž
Gracar in Andrej Bučar. Oba se ukvarjata s pisanjem in risanjem stripov, vsak na svoj način.
To je bila njuna prva razstava sploh in bila sta zelo vesela, da smo ju povabili.

Slika 4: Stripi Blaža Gracarja in Andreja Bučarja.
Štefanija Vidrih Kajfež
Idrijska čipka
Med prvimi se nam je v Kotičku ustvarjalnosti z nežnimi idrijskimi čipkami predstavila
upokojenka Štefanija Vidrih Kajfež iz Izole. Gospa Štefanija je po rodu iz Slovenskih goric.
Mama jo je že kot majhno deklico naučila plesti, tako da je lahko pomagala pri pletenju
garderobe za številno družino. Ker je imela rada ročna dela, se je kasneje naučila še vezenja,
kvačkanja, izdelovanja gobelinov in vozlanja makramejev. O ljubezni do čipk je povedala:
Čipko sem vedno občudovala, vendar mi je ob skrbi za družino in zahtevni službi
vedno primanjkovalo časa. To željo sem uresničila sedaj, ko obiskujem Univerzo za
tretje življenjsko obdobje Faros v Luciji. Tu sem spoznala, da mi je ta veščina pisana
na kožo. Poleg ročnih spretnosti je potrebna izredna matematična natančnost in seveda
tudi vztrajnost, vsega tega pa sem se naučila že pri svojem poklicu. Klekljanje me
pomirja in medtem ko vijugam med vogali, okroglinami, polpremeti in podobnimi
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ovirami po »papircu«, premlevam vse mogoče stvari, obujam spomine, razmišljam o
pravkar prebrani knjigi in delam načrte za delo na vrtu, sprehode ali igre z vnuki. Kaj
je dolgčas, res ne vem.
Na odprtje je povabila svojo mentorico in prijateljice, ki se ravno tako ukvarjajo z
izdelovanjem čipk. Tako smo lahko v pogovoru izvedeli še, da je rojstna dežela čipke verjetno
Vzhod in da so jo trgovci skupaj z vzhodnimi tkaninami kot veliko dragocenost prinašali v
Evropo. Od vseh vrst čipk – šivanih, pletenih, kvačkanih, vozlanih – se je najbolj razvila in
uveljavila prav klekljana čipka. Največji razcvet je čipka doživela v začetku novega veka v
bogatih deželah zahodne Evrope. Klekljali so v Franciji, na Nizozemskem, v Italiji pa tudi na
Češkem in v Rusiji. O klekljanju pri nas je prvi poročal Valvasor, ki je pisal o klekljaricah v
Ljubljani. Najstarejši doslej poznani dokument na Slovenskem iz leta 1696 pa poroča o
klekljanju v Idriji. Tja so ga verjetno prinesle žene rudarjev iz čeških in nemških dežel, ki so
prihajali delat v idrijski rudnik. Znanje klekljanja čipk se je prenašalo iz roda v rod, vendar je
veliko pomenilo tudi organizirano učenje klekljanja v šolah in na tečajih.
V Istri so čipke izdelovali najbrž že v 15. stoletju. Tudi v Izoli so se mnoge družine ukvarjale
s klekljanjem, vendar je ta dejavnost sredi 19. stoletja skoraj zamrla. Po letu 1872 pa sta dve
Izolanki dobili štipendijo za obisk čipkarskega tečaja na Dunaju. Leta 1883 je bila
ustanovljena Čipkarska šola v Besenghijevi palači, ki je pripomogla, da je čipkarstvo v Izoli
zopet oživelo. Izolanke so čipke prodajale v Trst, Videm in Milano. Od leta 1911 je bil tečaj
za klekljanje tudi v prvem in drugem razredu Vajenske šole. Ker so se začele takrat vse bolj
uveljavljati strojno izdelane čipke, se je v Čipkarsko šolo vpisovalo vse manj učenk.
Čipkarsko šolo so zato združili s poklicno, obisk Čipkarske šole pa je bil obvezen za vsa
dekleta od dvanajstega do štirinajstega leta starosti. Kljub tem ukrepom so šolo kmalu po letu
1935 zaprli in tudi poskus ponovne oživitve šole ni uspel.
Da bi v Izoli zopet obudila spretnost izdelovanja čipk, je Štefanija Vidrih Kajfež pripravljena
voditi tečaj klekljanja za vse, ki bi jih ta umetnost zanimala. Kdorkoli bi se želel naučiti
izdelovanja idrijskih čipk, lahko pokliče v Mestno knjižnico Izola in se prijavi pri eni od
knjižničark.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Portorožan – glasilo krajanov Portoroža 15, št. 1
(januar 2005), str. 19.
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Slika 5: Na odprtju razstave klekljanih čipk Štefanije Vidrih Kajfež.
Darko Šolič
Kamen, korenine in risbe
V mesecu aprilu 2005 se je obiskovalcem razstav v Mestni knjižnici Izola predstavil Darko
Šolič, ki ustvarja v lesu in kamnu, ukvarja pa se tudi z risanjem. Darko Šolič je bil rojen pred
štiriinpetdesetimi leti v vasi Škropeti blizu Pazina. Doma so imeli kmetijo, obdelovali so njive
in vinograde, pri delu pa so si pomagali z istrskimi voli boškarini. Že kot otrok je bil nekaj
posebnega, saj je znal zelo dobro opazovati in je videl stvari, ki so jih drugi spregledali. Ko je
bil star petnajst let, je šel v šolo v Ljubljano in se izučil za zidarja. Potem ga je pot spet
pripeljala v Istro, tokrat v Piran, kjer se je poročil in še danes živi z ženo Zdenko in sinovoma.
Zidarski poklic ima rad in ta mu daje tudi vsakdanji kruh, vendar je najbolj zadovoljen, kadar
najde čas za ustvarjanje.
Z ročnimi deli se ukvarjam že zelo dolgo. Rad rišem, rezbarim, oblikujem kamen in
les. Pred leti sem hodil na likovni tečaj, kjer sem se med drugim učil tudi tehnike
sitotiska in litografije. Tudi na steklo rišem. Ročna dela mi pomenijo zelo veliko.
Pomirjajo me in mi dajejo neko notranje zadovoljstvo. Žal mi primanjkuje časa in vsi
izdelki, ki sem jih razstavil, niti niso dokončani. Veliko pa sem jih že podaril. Rad bi
imel tudi majhen prostor, kjer bi lahko v miru ustvarjal.
V vitrino je Darko postavil risbe, narejene s svinčnikom, tušem, barvicami in flomastri, ter
drobne skulpturice iz brinovih korenin in drevesnih gob. Iz lesa izdeluje tudi sprehajalne
palice.
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To vse najdem v naravi, v gozdu, na travnikih, na gmajni. Tako sem nekoč našel lep
brin in iz njega je nastala tale palica. Korenino sem že hotel odvreči, potem pa sem si
jo začel ogledovati z vseh strani in kar naenkrat sem zagledal podobo kuščarja. Ja,
prav taka je bila. Samo malo sem jo še obdelal ter vrezal oči in usta. Tega kuščarja
zdaj prevažam na zadnji polici v avtu.
Motivno so Darkove risbe vezane na Istro: barke, sidra, kamniti kipi na portoroški Formi vivi,
vasice, mestna arhitektura Pazina, Buj, Buzeta … Rad riše tudi tihožitja, cvetje, drevje in
potrete.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Portorožan – glasilo krajanov Portoroža 15, št. 2
(februar 2005), str. 28.

Slika 6: Leseni izdelki in risbe Darka Šoliča.
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Dare Brezavšček
Ročno izdelane lutke
Že na samem vhodu v knjižnico obiskovalcem izrekajo dobrodošlico palčki, Butalci, ježek,
školjka, ribica in druge ročno izdelane lutke Dareta Brezavščka, Izolana, ki ga morda bolj kot
lutkarja in animatorja poznamo kot izolskega dedka Mraza, ki je desetletja razveseljeval
otroke. Njegove izjemne, ogleda vredne lutke, najprej palčki, nato pa še druge, so v knjižnici
dobile svoje stalno domovanje.

Slika 7: Lutki Dareta Brezavščka.
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Razstave v letu 2005
Stene ustvarjalnosti
Jana Kostevc
Oljne slike
V poletnih mesecih 2005 se je v Mestni knjižnici Izola zvrstilo kar nekaj zanimivih razstav,
med njimi tudi avgustovska slikarska razstava Jane Kostevc. Jana je bila rojena v Kopru, a že
desetletja živi v Piranu. Za risanje in slikanje se je začela zanimati že kot osnovnošolka.
Mlada si je ustvarila družino in začela delati, zato ji čas velikokrat ni dopuščal, da bi se v
celoti posvetila tej svoji ljubezni do slikanja. Velika želja po ustvarjanju pa je ni nikoli
povsem zapustila. Resneje se je začela slikanju posvečati pred kakimi petnajstimi leti in
čeprav mora še vedno večino svojega časa nameniti preživetju, si tu in tam le utrga trenutek
za ustvarjalno delo. Najraje slika z oljnimi barvami na platno, včasih, če nima denarja za
platno, pa tudi na karton. Poteze njenega čopiča so jasne, odločne in krepke, znajo pa biti tudi
nežne kot meglice nad morjem, kot rano jutro ali večerna zarja nad Piranom. Rada slika tudi s
pastelnimi kredami. Njeni najljubši motivi so tihožitja s sadjem, cvetjem ali morskimi sadeži,
soline, oljke in oljčni gaji, morje in seveda mesto Piran, v katerega je naravnost zaljubljena.
Skoraj vse svoje slike – in narisala jih je na desetine – je že podarila prijateljem in
sorodnikom. Najpogostejše se slikanja loti takrat, ko je žalostna in ji delo pomeni izhod iz
temnih v svetlejše trenutke življenja. Takrat se loti tudi pisanja poezije. Njene pesmi so lirske,
ljubezenske in religiozne. V njih z besedo, rimo in ritmom izraža vso silovitost svojih čustev,
temačnih stanj, hrepenenj in svetlih upanj. Sama pravi, da je vsaka njena pesem slika in da bi
morala živeti tristo let, če bi hotela izraziti vse, kar se dogaja v njeni notranjosti. O tem so se
prvi četrtek v juliju 2005 lahko prepričali tudi številni obiskovalci ob odprtju razstave Delo
meseca v piranski cerkvici Marije Snežne, kjer je Jana Kostevc brala svojo poezijo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Portorožan – glasilo krajanov Portoroža 15, št. 8
(avgust 2005), str. 16.
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Slika 8: Jana Kostevc s svojimi slikami.
Andrew Margolies Mezvinsky
Slike na platnu in poslikave blaga
Prvo slikarsko razstavo je v poznem poletju leta 2005 v Kotiček ustvarjalnosti v novi Mestni
knjižnici Izola postavil Andrew Margolies Mezvinsky, mlad ameriški umetnik poljskega rodu,
nomad, ki je tedaj že skoraj eno leto živel v Izoli in je bil naš zvest obiskovalec. V avgustu je
v okviru študentske galerije Zapor v Kopru postavil na ogled Urbane instalacije, unikatne
risbe, ki so si jih mimoidoči namesto v galeriji lahko ogledali na fasadah koprskih hiš. Na teh
risbah je združil realistično upodabljanje s svetom lastne fantazije, v kateri lahko človeške
glave rasejo iz živalskih teles in se gibljejo v čudnih domišljijskih pokrajinah. »Moje risbe so
majhne, intimne zgodbe, ki vsakega mimoidočega nagovorijo na drugačen način. Naredil sem
jih za javnost, za vse ljudi in ne le za tiste, ki obiskujejo galerije,« je umetnik povedal o
projektu Urbane instalacije. V knjižnici pa so na ogled njegove slike na platnu, ki jih
dopolnjuje s poslikavami na kosih in koščkih blaga in tako sestavlja zanimive, skoraj
tridimenzionalne kompozicije. O njih pravi:
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Moja dela se spogledujejo z idejo, da je pojavna resničnost iluzija. Čutim, da nikoli
prav ne poznamo resničnosti, znana nam je samo njena zamaskirana verzija. Ljudje
menimo, da smo dobro informirani, ker beremo časopise in poslušamo poročila po
radiu in televiziji. Toda sporočila množičnih medijev ne zaobjemajo celotne
resničnosti. To misel sem razvil v idejo, da lahko ljudi predstavim na primer tudi kot
živali. Res, kadarkoli hodim po cesti in vidim, kako se ljudje sprehajajo s svojimi
ljubljenčki, se mi zazdijo lastniki podobni svojim domačim živalim in obratno. Ljudje
zamenjujejo sporočila množičnih medijev z resničnostjo in prav to amorfno maso brez
vsebine želim predstaviti na svojih platnih. S sestavljanjem slik iz kosov blaga in
poslikav pa želim dosedanjemu znanemu načinu slikanja na platno dodati svojo čisto
osebno noto.
Andrew Margolies Mezvinsky je diplomiral na Glasgow School of Art in na Philadelphia
High School for the Creative and Performing Arts. Učil je v Philadelphia Museum of Art. V
Izoli je živel v Domu Dva topola in se ukvarjal s stenskimi poslikavami. V Sloveniji je
razstavljal že v več krajih, med drugim v Kopru. Samostojno je razstavljal v Italiji, Veliki
Britaniji, na Škotskem in v Ameriki. Na več koncih sveta je že učil risanje in slikanje, se
ukvarjal z računalniškim oblikovanjem ali stenskimi poslikavami, vodil različne umetniške
delavnice ali sodeloval pri postavitvah umetniških zbirk. Za slikarska dela je prejel že več
vidnejših mednarodnih priznanj. Po skoraj enem letu, ki ga je preživel tukaj, je odšel v
Benetke in se je od Izole poslovil z veliko lepimi spomini na prijazne ljudi in na naše tople
kraje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 623 (25. avgust 2005), str. 10.

Slika 9: Slika Andrewa Margoliesa Mezvinskega.
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Irena Kresevič
Istra, razstava fotografij
Ob Dnevih evropske kulturne dediščine v zadnjem tednu septembra 2005 je svoje fotografije
narave in arhitekture Istre razstavljala mlada grafična oblikovalka in fotografinja Irena
Kresevič iz Izole. Irena se je po končani osnovni šoli vpisala na Srednjo oblikovno šolo v
Ljubljani, nato pa še na Likovno akademijo v Ljubljani, smer Grafično oblikovanje. Ukvarja
se s fotografijo in oblikovanjem. Oblikovala je že več naslovnic za knjige, med drugim tudi za
Mestno knjižnico Piran in Mestno knjižnico Izola. Na fotografijah, razstavljenih v Kotičku
ustvarjalnosti v naši knjižnici, so v objektiv ujeti drobni detajli naravne in arhitekturne
dediščine Istre. Irena je ustanovila grafično in oblikovalsko podjetje Moare, v katerem
sodeluje s prijateljico Ines Kadič. Trenutno živi in dela na Dunaju, vendar se redno vrača v
rodno Izolo.

Slika 10: Bilke Irene Kresevič.
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Kulturno in raziskovalno društvo Mediterraneum
Di porta in porta per le contrade di Isola/Od vrat do vrat po izolskih
kontradah, razstava fotografij
Leta 2004 je Kulturno in raziskovalno društvo Mediterraneum na pobudo domačinke Dorine
Beržan raziskalo znamenite izolske portone – vhodna vrata v stanovanjske hiše. O tem so
člani društva napisali knjigo, obogateno z mnogimi načrti, skicami, detajli in fotografijami
starih portonov. Knjiga nosi naslov Di porta in porta per le contrade di Isola/Od vrat do vrat
čez izolske kontrade. Leta 2005 so slike in načrte izolskih portonov postavili na kartonaste
podlage, jih opremili z razlagami in pripravili stalno razstavo v Mestni knjižnici Izola.

Slika 11: Slike z izolskimi portoni so v čitalnici stalna razstava že od leta 2005.
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Janez Janežič
Razstava sakralnih predmetov
Septembra 2005 je bila v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine v organizaciji Mestne
knjižnice Izola v Galeriji Alga postavljena razstava bogate zbirke starih sakralnih predmetov
zbiratelja Janeza Janežiča. Ob tej priliki je izšla tudi barvna zloženka, za katero je besedilo
napisal zbiratelj sam in ga tukaj v celoti objavljamo.
Verovanje je senca človeštva, zrak in sonce, ki spremljata njegov razvoj. Vera je
materializacija človeških strahov, dvomov in upanj ter se je z razvojem družbe spreminjala in
razvijala. Ob zametu človeške civilizacije je bila vera preprosta in je v večji meri poosebljala
naravne pojave. Z njenim razvojem so naravne elemente in dogodke poosebljali s človeškimi
in mitološkimi liki. Velik preobrat v verovanju predstavlja prehod iz politeizma v
monoteizem, kjer je v ospredju eno božanstvo. Malo v hecu bi lahko rekli, da je razvoj vere v
obratnem sorazmerju z razvojem civilizirane družbe, saj se je vera iz demokratične,
parlamentarne preobrazila v totalitarno.
V nadaljevanju je to božanstvo dobivalo vedno bolj človeško podobo, vse do današnjih dni,
ko bi lahko rekli, da je vsak človek bog zase. Strahove in upanja, ki jih je skozi razvoj družbe
človek zaupal in delil z naravo, zdaj narava vrača človeku z vsemi zamudnimi obrestmi.
Različne civilizacije so si ustvarile svoja božanstva in z njimi povezane resnice. Nekatere so
bolj zapletene, druge bolj enostavne, rdeča nit vseh pa je vzpostavitev ravnotežja znotraj
družbe in z okoljem, v katerem živimo. Druge podobnosti med različnimi verami so njena
ustaljena hierarhija in red, ki je pravo nasprotje vsakodnevnemu vrvežu in kaosu, ter večna
borba med dobrim in zlim.
Vera je del kulturne dediščine, korenin vsake civilizacije in v večini primerov tudi žalosten
izgovor za prevlado nad materialnimi dobrinami Zemlje. Taka dejanja so tudi sestavni del
našega časa in tako imenovane civilizirane družbe. Menim, da stopnja civiliziranosti ni
odvisna od molitev in prošenj, temveč od razumevanja sporočila vere in njene morale.
Da bi se ljudje približali veri, so izdelali različne predmete, ki so jih uporabljali v verskih
obredih. Z razvojem umetnosti se je tudi podoba verskih predmetov razvila v neprecenljive
umetnine. Tako mednje spadajo predmeti in umetniške stvaritve, ki krasijo svetišča, verski
predmeti za osebno rabo in predmeti za poučevanje vere.
Na razstavi je predstavljen majhen delček sakralnih predmetov, ki so zaznamovali naše
področje v preteklosti. Z njimi želim obiskovalcu predstaviti del verskih običajev naših
prednikov.
V razstavo sakralne umetnosti je vključena tudi vrsta predmetov, ki so najširšemu krogu
vernikov služili za osebno rabo. Čeprav so ti sakralni predmeti za osebno rabo največkrat zelo
preprosti, brez večje umetniške vrednosti ter izdelani v velikih količinah, smo jim dolžni
posvetiti vso našo pozornost. Zanje velja podobna ugotovitev kot za predmete velike
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umetniške vrednosti, so zrcalna podoba neke dobe in življenja, ki je vrelo v njej. Vredni so
posebne pozornosti, ne samo zaradi svoje uporabnosti, marveč tudi kot likovno oblikovani
predmeti, skratka, kot stvaritve ljudske umetnosti, v kateri sta se na svojstven način povezala
uporabnost in hotenje po lepi in všečni obliki. Pri tem gre tako za razne hišne oltarčke, ki so
največkrat sinteza različnih idej in še različnejših materialov, relikviarije in votivne podobe, ki
so nastajale v tihih samostanskih celicah pod spretnimi in neutrudnimi prsti redovnic in
redovnikov. Tem takrat, ko so iz tisoč drobnih elementov ustvarjali presenetljive celote, ki bi
se jih danes ne sramoval tudi največji mojster poparta, čas ni pomenil prav ničesar. Tu so še
molki ali rožni venci, na vrvice nabrane jagode tisočih različnih oblik, leseni, stekleni ali še
kakšni, ki jih je bilo v vsaki hiši skoraj tolikšno število kot je bilo v njej živih duš. Svetinjice s
prefinjenimi reliefi, ki jih moramo danes gledati z lupo, nam odprejo vse bogastvo motivov,
ki so upodobljeni na njih in nas kljub svoji majhnosti pogosto presenetijo s svojo natančnostjo
in neredko tudi z likovno kakovostjo. Molitveniki ne pomenijo samo kulture branja, marveč
tudi izjemno kulturo oblikovanja, saj so nam pogosto že same platnice molitvenika povedale,
kakšen zaklad se skriva v njihovi notranjosti. Še in še bi lahko naštevali predmete sakralnega
značaja, ki nam govorijo o tem, kako sta tudi v teh preprostih predmetih živa in neustavljiva
oblikovalna sla in vera vedno našli možnost, da se, tesno povezani med seboj, ustvarjalno
udejanjita.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Primorske novice 59, št. 243 (19. oktober 2005), str. 6.

Slika 12: Del razstave sakralnih predmetov iz zbirke Janeza Janežiča v Galeriji Alga v Izoli.
Foto: Janez Janežič.
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Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Morje, pregledna slikarska razstava
Člani društva LIK so v letu 2005 razstavljali svoja slikarska dela na temo morja.

Slika 13: Razburkano morje Marjana Kralja, člana Kulturnega društva likovnih umetnikov
LIK Izola.
Rok Kleva Ivančič
Risbe na papirju
V Mestni knjižnica Izola je novembra 2005 svoje risbe in slike razstavljal mladi Rok Kleva
Ivančič. Rok je tudi violinist glasbene skupine Vruja, ki se ukvarja z raziskovanjem,
oživljanjem in poustvarjanjem istrske etnične glasbe. Risbe in slike na papirju formata A4,
narisane s svinčnikom in barvicami, so predstavljale nenavadna, napol domišljijska, a
natančno in realistično narisana bitja, pravljične junake in junake iz risank. Zvrstili so se strah
na pokopališču in Obuti maček, zmaji, Vikingi, krilati konji in angeli, jelen, drevo z očali,
hudički, mumije in vojaki, menih, sneženi mož in njegovi mali snežaki, Eskimčki, nagrobniki,
mož brez glave na letečem konju, igluji in roboti, zobate renčeče živali, trdnjave in grajski
stolpi, nenavadni stroji, matice in vijaki, tovarne s tovarniškimi stolpi, mlin na veter, Roža
čudotvorna, smrt s koso, ljudje gobani, psi in starčki, letala in zombiji, Pločevinko iz pravljice
Čarovnik iz Oza, opica, v postelji speči volk iz Rdeče kapice, hudiček z violino iz Vražjega
trilčka, mož s pol obraza, velikanske gole lobanje, krvave bitke, kri, mož z mačjo glavo,
strahovi, škodoželjne čarovnice, strašilo s koso, pol mož in pol bik … Tak je Rokov
imaginarni svet, ki ga s spretno roko vešče prenaša na papir. Razstava je bila odprta v času
pred dnevom slovenskih splošnih knjižnic, ko je Mestna knjižnica Izola gostila tudi
vseslovenski simpozij Knjižnice in turizem. Nedeljskega simpozija so se udeležili številni
predstavniki različnih slovenskih knjižnic, predstavniki ministrstev in nekateri muzejski
delavci. Na simpoziju je direktorica Mestne knjižnica Izola Marina Hrs zbranim poslušalcem
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predstavila zgledno sodelovanje med našo knjižnico in hotelom Marina ter spregovorila o
projektu izposoje knjig in drugega knjižničnega gradiva hotelskim gostom. Udeleženci
simpozija so si poleg knjižnice ter omenjene razstave risb in slik Roka Kleve Ivančiča pod
strokovnim vodstvom ogledali tudi mesto Izola ter domov odšli s prijetnimi vtisi in spomini
na knjižnico in naš obmorski kraj.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 636 (24. november 2005), str. 10.

Slika 14: Nenavadna bitja Roka Kleve Ivančiča.

Vitrine ustvarjalnosti
Šent, Enota Dnevni center Šentmar Koper
Keramični in leseni izdelki , poslikano steklo, svilene rute
V marcu 2005 so na steklene police vitrine ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola svoje
izdelke postavili člani skupnosti Dnevni center Šentmar Koper, enote v okviru Šenta –
Slovenskega združenja za duševno zdravje. Program Šenta je namenjen osebam s težavami v
duševnem zdravju. Taki ljudje imajo navadno tudi težave pri iskanju zaposlitve,
vzpostavljanju ustreznih odnosov na delovnem mestu in ohranitvi delovnega mesta. V Kopru
deluje dnevni center, kamor nekateri uporabniki prihajajo prostovoljno. Tisti, ki so vključeni
v program za usposabljanje, pa se v dnevnem centru ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. V
likovnih delavnicah v glavnem rišejo, oblikujejo glino, izdelujejo mozaike in vitraje, barvajo
steklo in svilene rute, oblikujejo les, izdelujejo okrasne peščene steklenice. V drugih
delavnicah se učijo angleško ali italijansko, trenirajo socialne veščine in se vadijo v
kreativnem komuniciranju. Učijo se lahko tudi uporabljati računalnik. Zjutraj posvetijo nekaj
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časa jutranjemu razgibavanju. Združenje Šent pa svojim uporabnikom nudi tudi individualne
razgovore in svetovanje. Občasno organizirajo kak izlet ali piknik, planinske pohode, obiske
slikarskih razstav in muzejev ali predavanja. V stari bukvarni si lahko izposodijo knjige, nekaj
pa jih tudi prodajo. Za ljubitelje knjig naj povemo, da stane kilogram knjig v bukvarni
koprskega Šentmara le nekaj evrov.
V vitrini Mestne knjižnice Izola so se člani skupnosti predstavili s keramičnimi izdelki,
svilenimi rutkami, peščenimi steklenicami in lesenimi izdelki. Keramični izdelki so večinoma
skupinsko delo. Vsak nekaj prispeva k njihovemu nastanku. Eden da idejo, drugi oblikuje,
tretji brusi, nekdo na glinen predmet nekaj nariše. Od glinenih izdelkov naredijo največ oljenk
in nakita, predvsem obeskov. V skupnosti imajo tudi peč za žganje keramike, ki so jo dobili
na posodo. Vsi uporabni predmeti so glazirani z glazuro, ki ne škoduje zdravju, in se jih lahko
uporablja za pitje ali za postrežbo jedi.
Člani skupnosti imajo veliko voljo do dela, sta povedali sogovornici Minja Štule, ki vodi
keramično delavnico, in gospa Ljubica Nikolič. Z njima je prišel tudi Vahidin Suhonjič, ki je
pomagal pri postavljanju razstave. Vsi pa na žalost ugotavljajo, da imajo velike težave s
prodajo izdelkov. Občasno dobijo tudi kakšno naročilo, kar je spodbuda za vse, ki so
vključeni v delavnice. Bili bi zelo veseli novih naročil. Vabijo vse, ki bi si želeli ogledati
njihove delavnice, naj jih obiščejo v prostorih društva, ki so v pritličju hiše na Vergerijevem
trgu številka 3 v Kopru. Lahko si bodo ogledali, kako poteka delo v kreativnih delavnicah in
končne izdelke. Veselilo bi jih tudi, če bi lahko še kje pripravili razstavo svojih del.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 601 (17. marec 2005), str. 10.

Slika 15: Izdelki članov koprskega Dnevnega centra Šentmar.
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Joanna Dubois
Izdelki iz odpadnih materialov in starega papirja
Že dolgo je članica naše knjižnice tudi prijazna Američanka Joanna Dubois, stara nekaj čez
šestdeset let. V Ameriki je več let študirala lepe umetnosti. Tam živijo tudi njeni trije že
odrasli otroci. Po upokojitvi pa jo je njena življenjska pot pripeljala v Evropo. Najprej jo je s
svojo lepoto in zgodovinskimi mesti pritegnila Italija, ko pa je enkrat prišla v Slovenijo, jo je
ta prevzela in tu je ostala. Sprva je živela v skromni sobici v vasi blizu Kopra, zdaj pa živi v
Izoli in pravi, da ji je to malo obalno mestece neizmerno pri srcu.
Joanna Dubois se že vrsto let ukvarja s kiparjenjem posebne vrste. Iz odpadnih materialov in
papirja ustvarja zanimive skulpture in uporabne predmete. Pri tem jo vodi misel, da umetnosti
ne moremo iskati in najti le v muzejih in galerijah:
Umetnost je tesno prepletena z življenjem in daleč presega klasičen pojem visoke
umetnosti, kakršno hranijo v muzejih in galerijah. Kot umetnico me zanima, v
kakšnem družbenem in naravnem okolju živimo sodobni ljudje. Zato želim povezati
umetnost s sodobnim načinom življenja. Naravne lepote so povsod po svetu ogrožene
in jim celo grozi uničenje zaradi odpadkov, ki jih ustvarjamo z našim potrošniškim
načinom življenja.
Vodilo njenega umetniškega ustvarjanja je zato misel, da lahko s ponovno uporabo teh
odpadkov pripomoremo k ohranjanju narave.
Vsak človek je najprej umetnik svojega lastnega življenja. Vsak človek lahko tudi
nekaj prispeva k temu, da se odpadki ponovno uporabijo na ustvarjalen način. Ko si na
primer kupimo sladoled, lahko kornet pojemo, odvržemo ali z njim nahranimo nekaj
ribic. Ko pospravimo z mize drobtinice ali ostanke hrane, jih lahko odvržemo ali
nesemo k sosedi, ki ima doma mačko, psa ali kokoši na vrtu. Možnosti je zelo veliko.
Joanna Dubois ustvarja v tehniki kaširanega papirja.
Papier maché je zelo stara umetniška tehnika, ki nudi neskončno raznovrstnih
možnosti ponovne uporabe odpadkov in odpadnega papirja. Pri tej tehniki
potrebujemo le nekaj moke, malo vode in čas, da odpadke umetniško preoblikujemo v
nekaj novega, lepega in uporabnega.
Sama se navdihuje pri stari vzhodnjaški modrosti: spoštuj in uporabi tisto, kar že imaš. Na ta
način tudi sama izpoveduje svoj odnos do narave, umetnosti in današnjega načina življenja.
Pod njenimi spretnimi rokami iz odpadkov nastajajo prelepi uporabni predmeti: vaza za rože,
lonček za svinčnike, skleda za sadje, košara za pletenje, papirnate rože in nakit. »Ustvarjanje
takih uporabnih izdelkov, ki jih lahko vsak oblikuje po svojem okusu, tako, kot je njemu všeč,
ima tudi spodbudne in pozitivne psihološke učinke na posameznika,« pravi.
Vsak človek, ne glede na spol ali starost, lahko odkrije nekaj novega, ko uporabi
stvari, ki jih že ima, iz njih naredi nekaj novega in se pri tem še lepo počuti. Pri
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ustvarjanju iz odpadnih materialov se morda bolj zavemo tudi tega, da smo del te
potrošniške družbe, ki zemljo zasipa z odpadki, da pa lahko s svojim delovanjem ta
tok tudi preusmerimo.
Umetnica Joanna Dubois je v tednu knjige leta 2005 vodila tudi brezplačno delavnico
ustvarjanja novih uporabnih in okrasnih izdelkov v tehniki papier maché.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 605 (14. april 2005), str. 12.

Slika 16: Joanna Dubois pripravlja materiale za delavnico.
Sapana Gandharb
Bitja, razstava keramičnih izdelkov
Nepalko Sapano Gandharb je želja po znanju leta 2001 pripeljala iz daljne domovine v
Slovenijo, kjer živi s svojo novo družino v Piranu. V Kopru je obiskovala in uspešno
zaključila osnovno in srednjo šolo, poleg tega se je učila še oblikovanja keramike in šivanja.
Prva znanja s področja oblikovanja gline si je pridobila v ateljeju Mire Ličen Krmpotić in
Igorja Krmpotića. Oblikovanja keramike se je zatem učila še pri Apoloniji Krejačič v Piranu
in pri Ines Kovačič v Ljubljani. Je članica Društva oblikovalcev keramike in lončarjev
Slovenije, ki ima svoj sedež v Ljubljani. S kvalitetnimi in estetsko dognanimi keramičnimi
izdelki si je pridobila tudi status umetnostne obrti.
Sapana Gandharb je tudi odlična pripovedovalka pravljic. Svoj dar pripovedovanja je
podedovala po stricu, pravljičarju Sanobabuju. V slovenski znanstveni reviji Slovstvena
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folkloristika je bila objavljena njena pravljica o dveh bratih in nepalskem mitičnem bitju z
imenom Lamkanemaraz.
Njena domovina Nepal je gorata in Sapana je do prihoda v Piran za morje vedela le iz
pripovedovanja. Tu pa jo je morje čisto prevzelo. Očarale so jo morske živali ribe, delfini in
morski konjički ter postale predmet njenega umetniškega ustvarjanja. Oblikuje jih z veliko
ljubezni in domišljije. Ne povsem realistične podobe morskih živali so prepletene s
fantazijskimi oblikami rib iz hindujske mitologije. Sapana se igra z barvami, oblikami in
gibanjem. Med barvami prevladujejo nežni sinje modri odtenki neba in morske gladine ter
svetle, vesele in nežne barve. Poleg morskih oblikuje tudi druge živali, predvsem bike. Bik
nandu (ali mahiš) je v hindujskem verstvu prevozno sredstvo boga Šive. Tako se v Sapaninem
umetniškem oblikovanju prepletajo njene nepalske korenine in navezanost na dom ter
očaranost nad novim in drugačnim.
Razstavo keramičnih izdelkov Bitja avtorice Sapane Gandharb smo si lahko v Mestni
knjižnici Izola ogledali v maju 2005.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Portorožan – glasilo krajanov Portoroža 15, št. 5 (maj
2005), str. 16.

Slika 17: Morska bitja Sapane Gandharb.
Dori Burubu
Izdelki iz slanega testa
V juniju 2005 se je s prelepimi izdelki iz slanega testa predstavila gospa Dori Burubu iz
Lucije. Z oblikovanjem slanega testa se ukvarja že več kot petnajst let in je za svoje mojstrsko
izdelane okrasne predmete dobila tudi status umetnostne obrti. Vseh spretnosti priprave,
oblikovanja in peke testa se je naučila sama in s pomočjo knjig. Pravi, da je največji izziv pri
tem delu prav peka:
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Testo naredim iz moke, soli in vode. Oblikujem izdelek in ga posušim, nato sledi peka.
Slano testo je živa snov in čas pečenja je odvisen od vremenskih vplivov, vlažnosti
zraka in drugih pogojev. Treba je zelo paziti na vse te dejavnike, saj se izdelki ob
nepravilni obdelavi radi lomijo. Ko je izdelek pečen, ga pobarvam, nato pa še
polakiram, da je zaščiten pred vlago. Rada oblikujem ta material. Zaradi mehkobe je
gnetenje testa zelo sproščujoče. Ustvarjanje pa mi nudi tudi notranje zadovoljstvo.
Dori Burubu je to zvrst umetniškega izražanja izbrala zaradi sporočilnosti materiala:
Voda je vir vsakega življenja in simbol očiščenja. Sol je simbol modrosti, moka, iz
katere je naš vsakdanji kruh, pa je simbol obilja. Kruh je že od tretjega tisočletja pred
našim štetjem človekovo osnovno živilo. Že takrat so peki testo oblikovali na
najrazličnejše simbolične načine. Izdelki iz slanega testa so znani že tisočletja. Našli
so jih v Egiptu, Grčiji in Rimu ter v drugih deželah, kjer so cvetele stare kulture.
Ljudje so izdelke iz slanega testa darovali bogovom, da bi si od njih izprosili obilje,
srečo in zdravje. Kot daritveni, obredni predmet so figurice iz slanega testa še danes
znane v Srednji Ameriki, kjer jih izdelujejo potomci Majev. V srednjem veku je kruh
dobil posebno veljavo še zaradi teološkega pomena, ki ga je imel v krščanskem
obredju.
Motive išče v naravi. Oblikuje reliefne slikice, na katerih upodablja drevesa s sadeži, sadje,
kot so hruške, jabolka in grozdje. Med cvetlicami je največ tulipanov, sončnic in škrnicljev.
Tu so še jadrnice in ribe, adventne svečke, tudi poljska strašila in čarovnice, angelčki in
punčke s šopki rož. Ljubki so motivi mladih zaljubljencev, mladoporočencev in zaljubljenih
muc, ki sedijo kje na kakem zidu in opazujejo morje, galebe in jadrnice. Upodablja pa tudi
notranjost hiš, otroške sobe, kuhinje, kamine in zidane štedilnike. Dori izdeluje tudi
voščilnice. Narejene so iz ročno izdelanega papirja, slanega testa ali niti za vezenje, motivi so
preprosti: ornamenti, spirale, krogi, vijuge.
Dori prodaja svoje izdelke v trgovinah s spominki in takih, kjer prodajajo izdelke domače
umetnostne obrti. Vodi pa tudi tečaje oblikovanja slanega testa:
Tečaje sem imela že v Tartinijevi hiši v Piranu, kjer je sedež italijanske skupnosti, v
Luciji v slovenski in italijanski osnovni šoli pa tudi v Domžalah, kjer sem dvakrat
vodila delavnico oblikovanja slanega testa za vzgojiteljice iz vrtcev.
V tednu knjige smo Dori povabili tudi v našo knjižnico, kjer je vodila delavnico oblikovanja
slanega testa za otroke. Ker je bil odziv tako velik, nam je obljubila, da bo rada prišla še kdaj.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 612 (2. junij 2005), str. 10.

23

Slika 18: Izdelki iz slanega testa Dori Burubu.
Nataša Požar
Mozaiki, okrasni predmeti, svilene rute in kravate
V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnica Izola se je v juniju 2005 s svojimi izdelki
predstavila Nataša Požar. Nataša je otroštvo preživela v Piranu in Luciji, zdaj pa si ustvarja
dom v Kortah nad Izolo. Lucijo zelo pogreša in vsak dan pride na obisk k noni. Potem se s
kužkom sprehaja ob obali pri teniških igriščih.
Nataša je študirala italijanščino in umetnostno zgodovino. Njena prva služba je bila učna
pomoč v lucijski osnovni šoli. Zdaj je po poklicu gibalna spremljevalka. Njeno delo je
spremljanje otrok, ki so delno ali popolnoma nepokretni in so vključeni v integrirani pouk:
»Za hec rečem, da je moj poklic še enkrat hoditi v šolo. Kadar je pri pouku zanimivo,
poslušam in si delam zapiske. To je moj plan A. Kadar pa ni zanimivo, vzamem knjigo in
berem. Temu rečem plan B.«
Že v otroštvu je veliko risala. Takrat je začela tudi ustvarjati: »Vsega sem se lotila. Doma so
mi rekli, naj neham, ker ničesar ne dokončam. Ampak zdaj vidim, da je pri ustvarjanju
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pomembno prav to, da preizkusiš veliko stvari.« V mladosti je bila nekaj časa v Londonu kot
varuhinja otrok. V prostem času je veliko risala. Kupila si je tudi veliko knjig o umetnosti.
»Stvari, ki me navdušijo, se moram lotiti. Kupim si knjige in začnem delati. Tako se učim. V
bistvu sem samoukinja. Le slikanja na svilo in izdelovanja vitrajev sem se naučila na tečajih.«
Nataša marsikaj naredi tudi po naročilu. Sicer pa najde navdihe vsepovsod in vse ji
predstavlja izziv. Tako si je doma v Kortah iz razbitih ploščic naredila predpražnik.
Zame je važno, da nekaj ustvarjam, karkoli. Sestavljanje mozaikov me je vedno
pritegovalo. Ko pa sem bila na mednarodni šoli mozaikov v Spilimbergu, majhnem
mestecu blizu Vidma, in sem videla njihov način dela, sem se nad mozaiki navdušila.
Rada ustvarjam tudi v tehniki tiffany, čeprav zahteva veliko časa in truda. Pri slikanju
na svilo pa sem razvila posebno tehniko. Na svilo mi uspe prenesti fotografijo, ki jo
nato pobarvam.
Na police v vitrini je postavila majhne okrasne in uporabne predmete: škatlice, pladnje, vaze
in ure, narejene v tehniki mozaika, čudovite okvirje iz kaširanega papirja, svetilko, narejeno v
tehniki tiffany, in poslikane svilene modne dodatke – rute, šale in kravate. Razstavila pa je še
nekaj akrilnih slik z motivi cvetja.
O sebi pravi, da ni umetnica, bolj kot kaj drugega je ustvarjalna duša:
Moji izdelki so majhni, lepi in uporabni. Razveseljujejo mene in upam, da razveselijo
tudi tiste ljudi, ki jih dobijo v dar. Želim pa si, da bi ustvarjanje lahko postalo moj
poklic. Vesela bi bila, če bi lahko s tem, kar rada delam, tudi zaslužila za življenje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 615 (23. junij 2005), str. 10.

Slika 19: Svetilka v tehniki tiffany Nataše Požar.
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Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Razstava avtorskih knjig osnovnošolcev
V mesecu juliju 2005 so otroci iz Osnovne šole Vojke Šmuc Izola na razstavni pano na ogled
postavili lastnoročno izdelane knjige, za katere so tudi sami napisali zgodbice in jih ilustrirali.
V krajših ali daljših pripovedih so na ustvarjalen in marsikdaj tudi zelo humoren način
bralcem predstavili del svojega notranjega sveta, v katerem se soočajo tudi z resnimi
težavami, ki jih na tem svetu povzročamo odrasli: vojne, bolezni, revščina, zlo. Temu nasproti
so postavili vrednote, kot so: prijateljstvo, pogum, ljubezen, dobrota, enakost. Otroci pa ne bi
bili otroci, če ne bi še vedno živeli v čudežnem svetu pravljic, kar nam povedo tudi naslovi
nekaterih njihovih zgodbic: Čarobna cvetica, Čarobna hišica, Čudežna krpica, Čudežni lonec,
Čudežno drevo, Čarobni konj, Čudežna jablana, Čarovnica in čarobni sladoled, Začarani jež
in hudobna čarovnica. O neizmerni moči ustvarjalnosti in otroške domišljije pa pričajo
naslovi: Sneženi mož v Afriki, Sneguljčica in sedem kozličkov, Rdeča kapica je bolna,
Zlobna Rdeča kapica in volk, Skomožic, Korajžna vila, Rdeča kapica in prijazni volk, Rdeča
kapica in sedem kozličkov, Ana in zeleni princ na konju.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 620 (28. julij 2005), str. 10.

Slika 20: Knjige osnovnošolcev.
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Otroci iz Livad
Njihovi najljubši predmeti
V vitrini ustvarjalnosti pa so se predstavili nekateri naši najmlajši bralci iz Livad.
Osnovnošolca Patrik Posavac in Jernej Zupanc ter osnovnošolki Teja Kleva in Doris Štefanec,
stalni obiskovalci naše knjižnice in uporabniki interneta, so v vitrino postavili svoje najljubše
predmete: plišaste in druge igračke, zvezke, spominsko knjigo, izdelke iz gline, papirja in
drugih materialov, ki so jih naredili v šoli ali doma, sami ali v družbi s prijatelji. Posebno lepi
so bili obeski za ključe, umetelno spleteni iz raznobarvnih plastičnih vrvic.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 620 (28. julij 2005), str. 10.

Slika 21: Osnovnošolci pred svojo vitrino.
Tomaž Ahlin in Ines Majcan
Leseni kozolci in punčke iz blaga
V vitrini ustvarjalnosti sta v avgustu 2005 razstavljala Tomaž Ahlin, po rodu z Dolenjske, in
Ines Majcan, doma iz Izole, a zdaj Koprčanka, oba uporabnika Šenta, Enote Dnevni center
Šentmar Koper. O Šentmaru sta povedala:
To je nevladna in neprofitna organizacija, ki nudi pomoč ljudem s težavami v
duševnem zdravju. Člani se v program dnevnega centra vključijo prostovoljno. Tu se
lahko udeležijo različnih dejavnosti. V likovnih delavnicah oblikujemo glino,
kiparimo, slikamo in rišemo. Lahko igramo biljard, namizni tenis, košarko, odbojko.
Učimo se računalništva in tujih jezikov. Pišemo in objavljamo v biltenu OgledalO.
Včasih tudi obiskujemo razstave in druge kulturne dogodke. Hodimo na izlete,
sprehode in piknike. Skupaj tudi letujemo ali gremo v hribe. S pomočjo igranja vlog
treniramo socialne veščine. Udeležujemo se tudi okroglih miz o duševnem zdravju,
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kjer dobimo marsikatero koristno informacijo. Vsi programi so namenjeni
uporabnikom in njihovim svojcem.
Tomaž Ahlin je doma iz Grosupljega na Dolenjskem. Že tri leta živi v Kopru, ker mu zelo
ugaja naše mediteransko podnebje. Že doma je pred nekako petnajstimi leti začel izdelovati
lesene kozolce. Navdušila ga je namreč arhitektura kozolcev, ki jih je videl stati na prostem v
naravi v Beli krajini. Doslej jih je izdelal že na stotine. Nariše načrt, nato načrt preriše na les,
izreže s cirkularno žago in z lepilom za les vse sestavne dele zlepi skupaj, včasih jih pobarva
in na koncu še polakira. Uporablja hrastov in smrekov les, ki ga kupi pri mizarju. Za izdelavo
enega kozolca porabi dva dni, če dela vsak dan po dvanajst ur. Take kozolce je nekoč prodajal
kot turistične spominke v motelu v Tuhinju. Izdeluje pa še druge predmete: vodnjake s
škripcem, za katere je prav tako dobil navdih v Beli krajini, ure v obliki metuljev ali vinskih
sodčkov, stojala za prtičke, svečnike, lesene šatulje s pregradami za shranjevanje kamenčkov,
gugalne stole in zanimive ročne koledarje. »Delam, ko sem pri volji in kadar imam mir. Za
izdelavo enega vodnjaka porabim približno deset ur. Delavnico sem si naredil doma v garaži.
Delam tudi po naročilu. Veliko stvari podarim, nekaj pa prodam. Delo z lesom me veseli in
notranje sprošča. Pa še to zapišite, da sem še samski,« se je na koncu pošalil.
Ines Majcan je doma iz Izole in zdaj živi v Kopru. »Napišite, da sem slovenska Istrijanka!« je
rekla v smehu. Tudi ona je članica Šentmara, kjer poleg tega, da je zelo aktivna v likovnih
delavnicah, zelo vestno in natančno opravlja tudi dela snažilke in pomaga še pri drugih
opravilih. Punčke iz cunj je začela šivati pred enim letom, ko je listala po reviji in slučajno
odkrila model in navodila za izdelavo punčk iz blaga. Poskusila je tudi sama in ker jo je
šivanje pritegnilo, se je začela z njim ukvarjati v svojem prostem času.
Delo me sprošča in navdaja z mirom. Ko se poglobim v delo, sem notranje zadovoljna.
Šivam tudi gosenice. Videla sem jih v avtomobilih, po domovih in v trgovinah. Rekla
sem si, da jih bom poskusila tudi sama izdelovati. Zadnje čase šivam tudi okrasne
blazine. Punčke šivam iz starih, ponošenih oblek, ki jih najdem na Rdečem križu ali
mi jih prinesejo sorodniki. Včasih jih šivam tudi iz usnja in skaja. Šivam jih v treh
velikostih. Narejene so iz krogcev. Za trup moram izrezati približno enajst večjih
krogcev, za roke po šestintrideset, za noge pa štirideset krogcev. Krogec obšijem in po
šivih povlečem skupaj v kepico. Nato kepice med seboj trdno povežem z vrvico ali
debelejšo volno. Sešijem še glavo, dlani in stopala. Za polnilo uporabljam penasto
gumo ali koščke blaga. Za lase uporabim volno, obraz pa narišem z vodoodpornimi
flomastri. Za izdelavo ene punčke porabim približno dva dni. Nekaj jih podarim, nekaj
prodam.
Ines je tudi sicer zelo ustvarjalna oseba. »Vsega se lotim, ker mi ročna dela predstavljajo
izziv. Ukvarjam se tudi z oblikovanjem gline. Delam okrasne sklede, skodelice, čajnike,
vrčke, okrasne predmete, na primer čeveljčke, pa tudi skulpture. Tako so me nekoč pritegnile
recimo človeške roke in dlani. Tudi slikam rada, predvsem z akvarelnimi in akrilnimi
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barvami.« Ima tudi svojevrsten izobraževalni konjiček: iz časopisov izrezuje članke o
znamenitih ljudeh in si izdeluje zgodovinski zvezek. Piše tudi pesmi.
Dnevni center Šentmar si zelo želi imeti kakršenkoli prostor za lastno trgovinico, kjer bi lahko
člani tržili svoje izdelke. Morda pa bi se v Izoli našla primerna lokacija? Njihova trgovinica bi
bila še eden od biserov malih izolskih galerij po en tolar, z izdelki pa bi gotovo popestrili
turistično ponudbo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 621 (11. avgust 2005), str. 13.

Slika 22: Izdelki Ines Majcan in Tomaža Ahlina.
Tomaž Kaligarič
Militarije
V vitrini ustvarjalnosti je bil v septembru 2005 takle napis: »Vsi razstavljeni eksplozivni
predmeti so strokovno onesposobljeni in varni.« Tedaj je namreč v njej razstavljal svojo
zbirko militarij – vojaških predmetov – šestnajstletni srednješolec Tomaž Kaligarič iz Cetor.
Tomaž je v šolskem letu 2005/06 obiskoval drugi letnik Srednje tehnične šole v Kopru, z
zbirateljstvom pa se ukvarja že od svojega otroštva. Ko je bil star komaj štiri leta, je od strica
na Krasu, kamor so se z družino odpravili na obisk, dobil v dar prvi naboj. Ta naboj je še
vedno del njegove zbirke, ki pa zdaj obsega čez dvesto nabojev različnega kalibra in veliko
drugih vojaških predmetov. Tako v zbirki hrani štiri čelade, od katerih je ena nemška, ena iz
časa Avstro-Ogrske, ena slovenska in ena ruska. Tu sta še dva lesena vojaška kovčka, več kot
deset bajonetov, okrog tisoč različnih kovancev, veliko starih bankovcev, bodeča žica iz prve
svetovne vojne, fotografije vojakov, zemljevid in ogromno knjig. »Starši mi pri mojem hobiju
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stojijo ob strani. Tata mi pomaga vse predmete očistiti. Mama pa je tudi sama navdušena
zbirateljica starih knjig, med katerimi ima najraje take s starimi recepti, domoznanske knjige
o Istri in zgodovinske knjige.« Nič čudnega, saj je Nives Kaligarič, mladinska knjižničarka v
Mestni knjižnici Izola, kjer vodi tudi ure pravljic in skrbi za nabavo mladinskih knjig, sama
ne le zbirateljica knjig, temveč tudi navdušena bralka mladinskega leposlovja in strokovnih
knjig, predvsem zgodovinskih in domoznanskih, pa še ljubiteljica kuhanja. Tomaž
pripoveduje naprej:
Sam pridem do predmetov predvsem z nakupi na raznih sejmih ali pa z zamenjavo
predmetov z drugimi zbiratelji, s katerimi pridem v stik na raznih skupnih srečanjih.
Znani so na primer jesenski sejmi v Šempetru pri Gorici in v Ljubljani, kamor pride
veliko zbirateljev, tudi taki iz tujine. Zbiralcev militarij je v Sloveniji okrog sto. Prvi
večji zbiratelj militarij v naši bližini je Srečko Rože, ki je tudi pirotehnik in ima v
Lokvah pri Divači svoj muzej vojaških predmetov. Sam poznam nekaj profesionalnih
zbirateljev, s katerimi si izmenjujem predmete. Profesionalni zbiratelji militarij so tudi
pirotehniki. Zbiranje militarij je namreč zelo zanimivo področje, ki pa zna biti tudi
zelo nevarno in sam bi že velikokrat skoraj zletel v zrak, če ne bi imel potrebnega
znanja. Tudi sicer je treba veliko prebrati in dobro poznati zgodovinska obdobja, da
veš, v katero obdobje spada posamezen predmet.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 626 (15. september 2005), str. 11.

Slika 23: Tomaž Kaligarič s svojo zbirko militarij.
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Tadej Muzafirovič Cerkvenik
Zbirka znamk
Tadej M. Cerkvenik je bil leta 2005 najmlajši zbiralec znamk med izolskimi osnovnošolci, a
ponašal se je z bogato zbirko več tisoč raznovrstnih znamk. V njej je imel veliko posebnih
znamk, kot je na primer prva znamka samostojne Republike Slovenije. Sicer pa večino svojih
znamk deli v podzbirke glede na geografsko poreklo. Ima tudi tematske podzbirke z motivi
favne in flore.

Slika 24: Albumi z znamkami zbiratelja Tadeja M. Cerkvenika.
Rahela Mačič
Okrasni predmeti
V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola smo novembra 2005 gostili Korošico Rahelo
Mačič. Gospa Rahela je doma z Raven na Koroškem in je po poklicu gradbeni tehnik. Skoraj
polovico leta preživi v Piranu, kjer se ukvarja z oblikovanjem, izdelavo in prodajo nakita ter s
kreiranjem, šivanjem in popravilom oblačil. Doma na Koroškem oblikuje in izdeluje
raznovrstne predmete, najraje ustvarja iz naravnih materialov, semen, bilk, vejic, lubja,
orehovih lupinic, kostanja, žira in želodov, kar vse sama nabira na sprehodih. Rada ustvarja
tudi iz papirja in blaga. Izdeluje nakit, okrasne predmete, kose oblačil, galanterijo, predvsem
klobuke, torbe in pasove, loti pa se tudi izdelave igračk. Posebno ljubi so ji koščički – pajacki,
polnjeni z očiščenimi koščicami češenj, ki so zelo primerni za otroško igro. Ukvarja se tudi z
izdelavo drobnih poslovnih daril, adventnih venčkov, svečnikov in posodic za svečke, z
dekoracijami, šopki in embalažo iz papirja. Doslej je imela že kar nekaj razstav, predvsem na
Koroškem, v Slovenj Gradcu, Prevaljah, na Ravnah na Koroškem in drugod. Svoje izdelke je
razstavljala na razstavah domače in umetnostne obrti, ki jih pripravlja Obrtna zbornica
Slovenije, najprej v Slovenj Gradcu in nato v Ljubljani. V okviru Društva DURI – društva
koroških izdelovalcev ročno izdelanih predmetov – je razstavljala v koroških mestih. Sodeluje
tudi na sejmih, v glavnem v zimskem času. Vodila je delavnico izdelovanja okrasnih
predmetov v društvu Ozara na Ravnah na Koroškem. Kot kakšna Muca Copatarica v glavnem
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ustvarja in šiva ponoči: »Ustvarjanje mi pomeni sprostitev, umirjenost, veliko svobode.
Pravzaprav mi pomeni največ. Moji izdelki niso umetniški, so obrtniški, a prek njih lahko
izrazim samo sebe. Z izdelovanjem različnih predmetov se ukvarjam že od osnovne šole, saj
me je ustvarjanje vedno privlačilo.« Da je prava škratica, smo se lahko prepričali ob ogledu
vitrine, kjer je razstavila vsemogoče ljubke izdelke: od čarovniške metlice iz šibja do
polstenih okraskov za novoletno jelko, škorenjčkov in papirnatih vrečk za drobna darila,
srčkov za valentinovo in druge prikupne izdelke.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 635 (17. november 2005), str. 12.

Slika 25: Izdelki Rahele Mačič.
Janez in Marija Janežič
Stare knjige in šolsk e potrebščine
V tem letu sta Janez in Marija Janežič v vitrino ustvarjalnosti postavila poučno zbirko starih
knjig in šolskih predmetov izpred sto let. Večkrat sta tudi otrokom iz izolskih osnovnih šol na
srečanjih v naši čitalnici pripovedovala o tem, kako je bilo včasih v šoli in kakšna pisala,
zvezke, knjige, ravnila, računala, črnilnike in pivnike so otroci in učitelji uporabljali, kakšne
torbe, čevlje in uniforme so nosili, s kakšnimi žogami so se igrali pri telesni vzgoji. Na eno od
teh srečanj smo povabili tudi upokojeno učiteljico Tončko Senčar iz Pirana.
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Slika 26: Stari šolski predmeti iz zbirke Janeza in Marije Janežič.
Dori Burubu, Julija Švag elj Mežnar, Lili Stevanovič, Snježana
Karinja, Metka Žugelj, Ida Polh in Marina Kurtin
Nakit, voščilnice, lovilci sanj, okrasni predmeti
V decembru 2005 je v vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola razstavljalo kar sedem
zelo kreativnih izdelovalk nakita ter drugih okrasnih in uporabnih predmetov: Dori Burubu,
Julija Švagelj Mežnar, Lili Stevanovič, Snježana Karinja, Metka Žugelj, Ida Polh in Marina
Kurtin. Vse prihajajo iz piranske občine, nekatere so prav iz Pirana, druge iz bližnje Lucije.
Dori Burubu se sicer ukvarja z oblikovanjem slanega testa in je v knjižnici že razstavljala
svoje prikupne izdelke. Tokrat se je predstavila z novo serijo nakita, s pisanimi obeski iz
umetne fimo mase in z okrasnimi aranžmaji iz naravnih materialov. V decembru je Dori
Burubu svoje izdelke razstavljala in prodajala tudi v izolski galeriji OK v Koprski ulici 2.
Lili Stevanovič in Julija Švagelj Mežnar izdelujeta nakit iz fimo mase, tanke srebrne žice in
perlic. Obema je izdelovanje nakita konjiček, prijetna sprostitev in izražanje lastne
ustvarjalnosti. Zaposleni sta namreč na Visoki šoli za turizem – Turistici v Portorožu in se z
oblikovanjem nakita ukvarjata doma, v svojem prostem času. Materiale za ustvarjanje kupita
v specializiranih trgovinah, včasih pa tudi v večjih trgovinah, kot je OBI. Z oblikovanjem
nakita se ukvarjata približno eno leto. Izdelujeta vedno kaj novega, saj eni ideji sledi druga in
ustvarjalnim navdihom ni konca. Sodelovali sta že na več sejmih, na primer na bolšjem sejmu
v Štanjelu, bili sta na piranskem Solinarskem festivalu, stojnico z nakitom in delavnico
oblikovanja nakita pa sta imeli tudi ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine v Piranu.
Skupaj s prijateljicami sta ustanovili društvo Perlica. Dobivale so se v prostorih šahovskega
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kluba v Luciji. Lili ima tudi certifikat DUO, ki ga podeljuje Obrtna zbornica Slovenije za
izdelke domače in umetnostne obrti. S tem certifikatom bi lahko odprla domačo obrt ali
dopolnilno delo na domu. Vendar se za zdaj z oblikovanjem nakita ukvarjata zato, ker jima to
pomeni lepo sprostitev po psihično obremenjujoči službi: »Ta konjiček nama razbija
vsakdanjo službeno rutino, veseli sva, ko nekaj ustvarjava in spoznavava nove ljudi.«
Marina Kurtin izdeluje nakit, voščilnice, ukvarja se s slikanjem akvarelov in s kaligrafijo:
Že moj oče je imel lepo pisavo. V šoli sem lepo risala, oblikovala plakate, si izmišljala
pesmice in krasila zvezke. Nekoč sem bila na socerbskih viteških igrah. Predstavili so
tudi razne obrti. Poleg kovača, zeliščarice, vedeževalke in drugih je bila tu še grajska
pisarka. Bila je oblečena v srednjeveška oblačila, na mizici je imela razvrščena pisala,
papir in črnilnike in vsi smo v vrsti čakali, da nam napiše posvetila. Bila mi je všeč in
sem si želela, da bi nekoč tudi sama to počela. Letos sem imela ob otvoritvi Dnevov
evropske kulturne dediščine v Piranu svojo stojnico in sem s kaligrafsko pisavo pisala
imena obiskovalcev. Le oblečena nisem bila tako kot grajski pisarji.
Kaligrafske pisave unciale se je naučila na tečaju pri gospe, ki jo je spoznala prek Borze
znanja – ta deluje v okviru Mestne knjižnice Izola. Opravila je še tečaj iluminacije v
Predjamskem gradu. Ustvarjalno delo ji pomeni sprostitev po naporni službi.
Ida Polh dela na piranski pošti. Ukvarja se s slikanjem na steklo in na svilo, krašenjem
papirnatih in keramičnih šatuljic ter izdelavo nakita iz naravnih materialov, kot so školjke,
žica, usnje, vrvice in kamen.
Snježana Karinja je arheologinja v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran. Izdeluje nakit in
je vodila že nekaj delavnic na to temo. Poleti je organizirala delavnico izdelovanja nakita iz
žice, vrvi, kamna, školjk in iz glinastih kroglic, pečenih na predzgodovinski način.
Metko Žugelj je ustvarjanje pritegnilo že v mladosti, ko je živela blizu šole za oblikovanje.
Potem se je vpisala na medicinsko šolo, a ročna dela, pletenje, kvačkanje, izdelava nakita in
drugih okrasnih predmetov so ostala njeno priljubljeno razvedrilo v prostem času:
Ko so bili moji otroci majhni, sem veliko pletla. Zdaj izdelujem nakit, svečnike,
lovilce sanj, preproge iz trakov, ki jih izrežem iz starih bombažnih majic. Rada
kombiniram barve, uporabljam ostanke volne. Veliko stvari naredim za darila, da z
njimi razveselim svoje bližnje. Delavnico imam doma v kleti, tu imam šivalni stroj,
klešče, žagice, kvačke, pletilke, žice, vse, kar potrebujem za ustvarjanje. Tu resnično
uživam.
Ida, Marina, Metka in Snježana, ki sem jim občasno pridruži še katera, so skupina ustvarjalnih
deklet, ki se učijo ena od druge, a vsaka pusti tudi prosto pot svoji domišljiji in lastnemu
umetniškemu izrazu, zato je vsak njihov izdelek unikaten, pa čeprav izdelujejo iz enakih ali
podobnih materialov. Prijeten pogovor ob odprtju razstave v vitrini ustvarjalnosti v Mestni
knjižnici Izola so zato zaključile z ugotovitvijo, da je umetnost povezava opazovanja, učenja,
svojstvenega likovnega izraza in lastne interpretacije resničnosti.
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• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Portorožan – glasilo krajanov Portoroža 15, št. 12
(december 2005), str. 24.

Slika 27: Del praznične razstave sedmih ustvarjalnih žensk.
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Razstave v letu 2006
Stene ustvarjalnosti
Zorko Dežjot
Istra od ambot in Izola, razstavi slik
V marcu 2006 je v naši knjižnici svoja slikarska in kiparska dela razstavljal gospod Zorko
Dežjot, tudi predsednik Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola.
Zorko Dežjot, po rodu iz Brkinov in rojen v Zagrebu, se je leta 1956 s starši preselil v Izolo.
Bil je med prvo generacijo osnovnošolcev, ki so imeli pouk v novih prostorih sedanje
osnovne šole Vojke Šmuc Izola. Delal je v Delamarisu in nato v Ljubljanskih mlekarnah. Zdaj
je upokojenec in z družino živi v bloku v Livadah.
Z ročnimi deli se ukvarja že zelo dolgo. Najprej je izdeloval igračke.
Prva igrača, ki sem si jo sam naredil, je bila kamion. To je bilo leta 1954 ali 1955, ko
smo še živeli na Reki. Imel sem deset let. Ko smo prišli v Izolo, je blizu nas stanoval
zdaj pokojni Janez Zupan. Zelo dobro je risal. Izdeloval je od dvajset do trideset
centimetrov velike modelčke ladjic in jih lepo pobarval, naredil je tudi pristanišče.
Takrat sem bil še otrok, hodil sem morda v šesti razred. On me je navdušil za taka
dela. Kasneje sem sinu naredil kontejner, kamor je zlagal stvari. Kontejner je imel celo
dvigalo na magnet. Takrat smo sicer že kupovali igračke v Trstu, ampak ta ročno
narejeni kontejner je bil nekaj posebnega. Moji otroci so imeli na stenah iz žice
narejene Miki Miške, Bambije. Hčerki in nečakinji sem za njune Barbike naredil
dnevno sobo, kuhinjo in vse, kar so punčke rabile.
V mladosti se je veliko ukvarjal s športom in politiko.
Bil sem veslač, skupaj z Lucianom Klevo sem hodil k rokometu, igral sem košarko in
bil pri tabornikih. Kot veslači smo bili leta 1961 prvi na državnem mladinskem
tekmovanju v Splitu. Veliko smo prepotovali, bili smo v Trstu, po Dalmaciji, na
Koroškem. V politiki pa sem bil amater.
Leta 1985 je njegova ljubezen do ustvarjanja zopet oživela.
Takrat sem se začel ukvarjati z rezbarstvom. Na vrtu sem imel tri stare štore, ki so
razpadali. Očistil sem jih in malo obdelal in pokazala se je skulptura, ženski akt. To je
moja žena postavila v stanovanje. Pa sem imel prijatelje, ki so ustvarjali, na primer
Janeza Molka, Vekoslava Batisto in druge. Čudno, da me niso oni pritegnili k
ustvarjanju. Prav tisti prvi štor na vrtu me je pritegnil k delu. Nato sem najprej
oblikoval štore. Moji motivi so bili akt, arhitektura, rastline. Imel sem tudi deske in
sem se ukvarjal z lesorezom. Potem sem se začel ukvarjati z rezljanjem v doge vinskih
sodov. Ponavadi so doge obdelane z zunanje strani, jaz pa sem si rekel, da je življenje
36

znotraj soda. V sodu se pretaka vino. Črno vino pusti sledove v lesu, ki vpije njegovo
barvo. Zato sem začel doge oblikovati z notranje strani in sem izkoristil obarvanost od
vina. Vanje sem oblikoval vinske motive, kmete, ženice, ognjišča ali fogolerje, hiše …
S tem se še vedno ukvarjam. Za vas Marezige sem naredil znak »Dežela refoška«.
Tega, kar jaz delam iz dog, ne dela nihče v Sloveniji. Seveda pa morajo biti doge od
črnega vina. Od Vinakopra dobim stare vinske sode. Oblikoval sem že več kot 2000
dog. Sem tudi član Zveze modelarjev in rezbarjev Slovenije. Sodeloval sem že na
dveh skupinskih razstavah, v Solkanu in na Ptuju. V Izoli je še en rezbar, Arduino
Kleva. Najbližji rezbar je v Dolnjih Ležečah, nato v Postojni, Novi Gorici, dobri
rezbarji pa so v štajerski Orehovi vasi.
Poleg kiparstva in rezbarstva je njegova ljubezen še slikanje.
Sem član likovnega društva LIK. Zdaj je naša mentorica Marlene Zorjan. V društvu
sem začel risati, slikati s temperami, akrilom, oljem … Slikal sem akvarele. Risal sem,
kar je bilo v programu. S programom Odsev zaledja, ki je bil skupinska likovna
inštalacija, smo obeležili dogodke in motive s podeželja. Razstavo slik smo prenesli
tudi v Korte in Marezige. Naslednji naš program je bil Duša zaledja. Atelje imam v
kleti našega bloka na Kajuhovi 5. Doma v stanovanju imam razstavljene svoje slike.
Moja prva razstava je bila v hotelu Delfin. Trenutno razstavljam tudi v avli Splošne
bolnišnice Izola.
V Mestni knjižnici Izola je Zorko Dežjot razstavil leseno skulpturo Istrana in osem platen, ki
jim je dal skupni naslov Istra od ambot. Motivi razstavljenih slik so bili istrska podeželska
arhitektura in istrski kmet. Razstava je bila na ogled do konca meseca. Umetnika smo
naprosili tudi, da bi v naši vitrini ustvarjalnosti razstavil rezbarije v dogah. In kako je Zorko
Dežjot zaključil pogovor? »Žal mi je le, da sem bil toliko časa v politiki. Ves ta čas bi lahko
ustvarjal.«
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 650 (9. marec 2006), str. 10.
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Slika 28: Izola, slikarska razstava Zorka Dežjota.

Slika 29: Istra od ambot, slikarska razstava Zorka Dežjota.
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Milenka Arsenov
Abstraktne slike
V Mestni knjižnici Izola je bila julija 2006 na ogled likovna razstava abstraktnih umetniških
del Milenke Arsenov iz Izole. Milenka Arsenov je diplomirana ekonomistka v pokoju. S
slikanjem se ukvarja od leta 2000, ko je postala članica Kulturnega društva likovnih
umetnikov LIK Izola. Od takrat do danes je ustvarila že nešteto likovnih del, sodelovala in
razstavljala je na več ekstemporih doma in v tujini, z udeležbo na skupinskih prodajnih
razstavah za pomoč otrokom pa je prispevala tudi za socialno in drugače ogrožene otroke v
Sloveniji.
Svoja dela sem razstavljala v Križnem hodniku in v Cerkvi sv. Donata v Piranu, na
gradu Jable pri Mengšu, v Slovenskih Konjicah, Trbovljah, v Ljubljani na Starem
gradu, v Galeriji Alga v Izoli in drugod. S prodajo slik pomagam tudi otrokom iz
društva Zvezdice iz Izole. Zame je bistvo razstavljanja v druženju. Če bi bile te slike
doma na podstrešju, jih ne bi nihče videl. Tako pa si jih ljudje ogledajo in se pri tem
družijo.
Za svoja dela je dobila že šest priznanj, med drugim tudi priznanje na razstavi v kraju
Coseano v Italiji. Pridobila si je tudi certifikat za abstraktno umetnost. Je aktivna članica
Univerze za tretje življenjsko obdobje v Kopru, kjer je že opravila tečaj računalništva,
izpopolnjuje pa se še v znanju italijanskega jezika in je članica krožka Umetnostna zgodovina.
Skupaj z drugimi udeleženci krožka in mentorico Majdo Jančar potujejo po Sloveniji in
sosednji Italiji in tako na terenu samem spoznavajo dosežke različnih zvrsti visoke in ljudske
umetnosti.
Ogledali smo si Spacalove mozaike, Fabianijeva dela, secesijo v Ljubljani, prvo krščansko
cerkev z mozaiki v kraju blizu Gradeža in mimogrede še ornitološki habitat s camarškimi
konji v Isola della Cona. To me zelo zanima, pa si ukradem kak dan. Sicer pa imam veliko
obveznosti v družini.
Milenka Arsenov je zvesta in dolgoletna članica Mestne knjižnice Izola in velika ljubiteljica
knjig.
Zelo rada in veliko berem. V prostem času tudi pišem pesmi. V zadnjem času pa imam
veliko veselja, ko opazujem, kako raste moja vnukinja Zarja. Ta otrok nam je vsem
odprl srce.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 667 (13. julij 2006), str. 11.
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Slika 30: Abstraktne slike Milenke Arsenov.
Sandi Omahen
Narava, razstava f otografij
Sandi Omahen je bil rojen leta 1962 in živi v Šmarjah pri Kopru skupaj z ženo in otroki. Po
poklicu je serviser toplotne tehnike, v prostem času pa se najraje ukvarja s fotografijo. Je
samouk, ki se je svojega hobija učil iz podatkov o drugih fotografijah v različnih revijah.
Nikoli se ni udeležil nobenega fotografskega tečaja, nikoli ni sodeloval na nobenem natečaju
in razstava v Mestni knjižnici Izola je njegova prva javna razstava. Sicer pa njegove
fotografije najdete tudi na spletni strani www.fotothing.com/pinko. Fotografija mu je bila
blizu že v mladosti, a takrat mu je bila zaradi cen nedostopna. Zadnjih pet let pa se ji
intenzivno posveča.
Vedno imam s seboj v avtu fotoaparat in če je treba, se ustavim in slikam. Moji otroci
imajo radi fotografijo, a se z njo ne ukvarjajo. Hčerka je tu in tam rada šla z mano kaj
poslikat. Žena se mi včasih smeje, ko ure in ure ležim v travi in čakam na primeren
trenutek za slikanje. A za makro fotografijo je treba imeti čas. Najraje slikam cvetlice,
žuželke in druge živali, pokrajine, razne majhne predmete. Na sprehodih včasih
opazim kak zanimiv arhitekturni detajl, na primer mala zamrežena okna ali vrata.
Fotografiranje mi pomeni prijetno sprostitev po napornem delu, ustvarjalnost, možnost
kreacije. Delam zaradi sebe, ne zaradi drugih. Svojih slik nikoli ne popravljam, ne
brišem šumov in umazanije, jih ne obdelujem, ne uporabljam računalniških posegov.
Moje fotografije so take, kot jih posnamem v naravi.

40

Sandi Omahen za svoje makro fotografije, pri katerih posebno pozornost posveti
podrobnostim in detajlom, uporablja digitalni fotoaparat Olympus in digitalni zrcalnorefleksni
aparat za zahtevne amaterje Fuji ter opremo za makro oziroma bližinsko slikanje. Slika
večinoma pri naravni svetlobi in le malokrat uporabi fleš. Slike razvija sam, doma na
računalniku. Čeprav je fotografska oprema draga, ne dela za prodajo, ampak zato, ker ga
slikanje neizmerno veseli. O tem pričajo tudi njegove izjemne fotografije z motivi, ki so
včasih duhoviti, včasih nežni, vedno pa pisani in estetsko dovršeni.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 670 (10. avgust. 2006), str. 8.

Slika 31: Fotografije narave Sandija Omahna.
Aljoša Križ
Izola, slike na svilo in platno
Aljoša Križ je slikarka, keramičarka, lutkarica in pravljičarka. Živi s hčerko Zalo in kužkom v
lepem podstrešnem stanovanju v Izoli, ob morju blizu sprehajalne poti, ki vodi k svetilniku.
Vozi velik bel avto in tudi sicer je vedno v gibanju. V Mestni knjižnici Izola je razstavljala
svoje nove, na svilo in platno naslikane vedute mesta Izola.
Aljoša, bi lahko kaj povedala o svojih koreninah? Kakšna kri se meša v tvojih žilah, da
si tako polna energije, vedno nasmejana, vedno hiteča, polna idej in ustvarjalnega
zagona?
Moja hči Zala se je o koreninah učila lani v šoli. Ob učenju z njo sem svoje znanje dopolnila.
Genealogijo morda res lahko primerjamo s koreninami cipres ali mimoz. Toda če razmišljam
o človeku, je to drugače. Sama izhajam iz vsejugoslovanskega prostora z zamejskimi prilivi
krvi. Moj oče je bil Slovenec z Goriškega, mama pa prihaja iz hrvaško-srbske družine. Njen
oče je bil Romun in je šele nato postal Srb. Moja starša sta delala in študirala v Sarajevu, kjer
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sta se spoznala in poročila. Kasneje sta živela v Zagrebu in se nato ustalila v Izoli. Sem sta se
priselila zato, ker me nikakor nista mogla imeti in morska klima naj bi dobro vplivala na
zanositev. Tako ne vem, ali so korenine tiste, ki so vplivale na moj značaj. Mislim pa, da je v
naši družini vsak dan dihala pestrost teh prostorov ter da je to prav gotovo izoblikovalo moj
osnovni značaj in vplivalo na opredelitev za način življenja, ki ga danes živim. V moji družini
ni bilo umetnikov, bili so le ljubitelji umetnosti. Izjema je bil le moj romunski dedek, ki je bil
glasbenik. Igral je violino in flavto. Z glasbo je kot generacijsko izbrani predstavnik v
obrednih praznovanjih klical in zbujal ženske iz transa. Drugače pa je godel in pil in živel
življenje umetnika. O koreninah bi lahko povedala še to, da mi je samo on na čuten način
blizu, drugače pa se ne počutim vezana na družino. Resnično mislim, da sta me izoblikovali
širina in različnosti, živete v mojem otroštvu. Z mojo hčerko Zalo pa res živiva malo drugače
kot drugi.
Poleg slikarstva se ukvarjaš še s keramiko in lutkarstvom. Katero od teh področij ti je
najbližje, katero je zate največji izziv?
S slikarstvom sem imela nekaj stikov v svoji mladosti. Ogledala sem si številne razstave v
raznih galerijah. Prostori, kjer sem živela, so bili poslikani. Potem pa se mi je v zrelih letih
slikarstvo kar zgodilo. Nisem mogla zanositi, a si s to resnico nisem hotela uničiti življenja,
pa sem se odločila, da bo pač nekaj drugega zapolnilo moj čas. Vpisala sem se na slikarske
tečaje na Akademijo za likovno umetnost. Kasneje sem s pomočjo prijateljice in mentorice
Ingrid Knez kar naredila svojo prvo razstavo. In se je zavrtelo in se vrti še danes. Po vseh teh
letih slikanja in vseh narejenih slikah danes lahko rečem, da je slikanje edino delo, edina
konstanta, ki se je do danes nisem naveličala. V zadnjih dveh letih nisem imela razstav,
slikam pa po malem vseeno. Stvari za nazaj sem nekako zaključila in zdaj iščem in
nadgrajujem pot, ki se približuje temu, kar danes vidim in čutim. A desetletja samo slikati je
skoraj nemogoče. Tako so v moje življenje, delo in zabavo v zadnjem času stopile lutke.
V naši knjižnici je razstavljeno tvoje keramično delo Varujem te, angelček moj. Si že
imela kakšno razstavo keramičnih del in kje? Veliko ustvarjaš v keramiki? Kakšne
motive najraje upodabljaš v tem materialu? Boš na tem področju še kaj ustvarjala?
Keramika je umetnost, ki ji moraš posvetiti prav toliko časa kot slikarstvu, česar pa jaz niti
slučajno nisem naredila. S pomočjo svoje najboljše prijateljice Ingrid Fikfak sem se srečala s
keramiko in spoznala osnove oblikovanja gline. Dobila sem možnost ustvarjati z glino. Nisem
pa zdržala pri lončkih in manjših keramičnih izdelkih, ker me je potegnila figura.
Tridimenzionalnost, ki jo v slikarstvu prenašaš na dve dimenziji, v keramiki živiš. To je
čudovito! Vse težave in učenje slikarske figure sem v keramiki hitro udejanjila v nekaj
izdelkih. Nadaljevala nisem, saj me ni dovolj pritegnilo in časovno smo vedno vezani na
odločitve. Moje ukvarjanje s keramiko mi je le vzbudilo neko videnje in željo, da bi morda
nekoč svoje slikarstvo z veseljem dopolnila s kiparjenjem. Mogoče se nekega dne najdeta
prostor in čas.
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Pred letom dni sta s hčerko Zalo v izolski Mestni knjižnici izvedli zanimivo lutkovno
predstavo. Sama si sešila lutke in naredila sceno. Sploh te lutke zelo pritegujejo. Zadnje
čase na področju lutkarstva sodeluješ tudi z vsestranskim umetnikom Daretom
Brezavščkom iz Izole. Kaj načrtujeta, če ni skrivnost, in kaj ti pomeni sodelovanje z
njim.
O, lutke! Zabava brez meja. Lutke me spremljajo skozi vse moje življenje. Kot otrok sem si
jih sama delala. Vedno sem bila skriti samotar in sem si z ročno spretnostjo, ki mi je dana,
ustvarjala vse, kar sem hotela. Tako sem se neskončno zabavala. Izdelovala sem lutke,
gledališča in to pokazala tistim, ki so mi bili blizu. Reči moram, da mi večina stvari, ki jih
delam, nudi veliko veselje že pri delu samem. Izvedba tega, kar si zamislim, kar vidim v
duhu, me popolnoma izpolnjuje. Lutke same, scena in tekst že popolnoma izpolnijo mojo
notranjost. Ker pa sem z izkušnjami dojela, da slika ne živi, dokler nima svoje stene, in lutka
ne zaživi drugače kot v tridesetminutnih ponovitvah, sem sprejela razstave kot zaključek slike
in danes poskušam z lutkovnimi predstavami doreči zgodbo. Pri tem igra veliko vlogo moja
hčerka Zala, ki je danes že zadosti velika in sposobna za igro z lutkami na odru. Kako lepo je
lahko, ko se z našimi različnostmi ne motimo, ampak dopolnjujemo. Moja Zala je živahen in
nemiren duh, polna je energije. Nima rada samote in ni ji blizu mukotrpno in dolgotrajno
vztrajanje pri izvedbi, je pa čudovita v igri, dobra v jeziku in glasbi. Tako sva preprosto lahko
dobra ekipa. Začenjava in poskušava. Kaj bo, bova videli. Lani sem na najini prvi predstavi
doživela neizmerno lepe občutke, zato zelo priporočam vsem, ki se ukvarjajo z otroki, naj z
njimi delajo tudi lutkovne predstave, če le imajo možnost. Prekrasen je občutek, ko se v
nekem trenutku najdeš v delu s svojim otrokom in on ni več tvoj otrok, temveč sodelavec,
soustvarjalec, pri čemer se preprosto dopolnjujeta, ker se zelo dobro poznata in imata rada. Tu
bi morala omeniti tudi Zalino zgodbo z lutkami, saj ima ona v tej dejavnosti vsaj polovičen,
če ne večji delež. V njeno življenje je že zgodaj vstopila lutka Jaco, ki ji jo je očka prinesel s
Češke in je še danes naš družinski član. Jaco je poslušal vse, kar jaz nisem smela slišati,
razumel je vse, česar jaz nisem razumela. Počel je lahko stvari, ki so bile smešne in nore,
pripovedoval je vse tiste pravljice in zgodbe, ki jih jaz nisem poznala. Ne samo Zali in ne
samo doma. Vsem njenim prijateljem in znancem, povsod: na dopustih, na potovanjih, na
izletih. Tako je Zalo spodbudil, da je pri petih letih v vrtcu sama naredila svojo lutkovno
predstavo. Izmislila si je besedilo, izrezala lutke iz papirja in pripravila svoje pajdaše za
akcijo. To predstavo so večkrat izvedli za otroke v vrtcu. Po vseh teh dogodkih bi bilo
žalostno, da vsaj ne poskusiva. Lani sem se odločila za ustanovitev Lutkovnega društva
Mari O Net.te in tako sva zdaj na začetku dela in zabave. Ker pa ni vse tako enostavno in se
morava še zelo veliko naučiti, si zelo želiva sodelovanja z ljudmi, ki jim je lutkarstvo že
domače. Lani sva se boljše spoznali z lutkarjem Daretom Brezavščkom. Bili sva njegova
predhodnica na novoletnem veselju. Dareta poznam že veliko let, spoštujem ga in ga
občudujem. Ker se razumeva, upam na njegovo pomoč in sodelovanje. So pa še drugi dobri
Izolani, ki so mi obljubili pomoč: Nevenka Gregorčič, Zvonka Radojevič, Vesna Debeljak.
Vsi ti s svojim znanjem in delom lahko prispevajo k mojemu učenju. Upam, da bo šlo, saj
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imam v zadnjih letih občutek, da je čas krajši in da se ura hitreje vrti, kot se je v mojem
otroštvu.
Ukvarjaš se tudi s pripovedovanjem pravljic. Pred leti si še v stari izolski Mestni
knjižnici pripovedovala pravljico Zlatolaska in trije medvedki. Takrat si narisala na
papir veliko sliko, ki je predstavljala likovno podlago tvojemu pripovedovanju. Tudi
lani si otrokom pripovedovala tako dolgo romunsko pravljico, da si jo morala razdeliti
kar na dva večera. Imaš na področju pripovedovanja pravljic še kakšne načrte?
V našem življenju so pravljice eden od ključev umetnosti, eden od ključev lepega življenja.
Otrokom na vseh rojstnih dnevih in zabavah pripovedujem pravljice. Njihovo navdušenje me
je pripeljalo do tega, da sem se odločila tudi za pripovedovanje pravljic otrokom v javnem
prostoru knjižnice. Žal se pred takim občinstvom težko sprostim, knjižna slovenščina mi dela
težave. Tako moja trema žal pokvari tudi najlepše pravljice. V domačem krogu, kjer sem
sproščena, pa mi animacija, spakovanje, posnemanje glasov, spreminjanje glasu,
izmišljevanje vsega nemogočega, prihaja kot val, ki me odnese. V teh trenutkih sem srečna in
to je dobro. To je vsem otrokom zelo blizu in všeč, tudi nekaterim odraslim. Doma redno
pripovedujem pravljice, pri hišnih opravilih in ob drugih priložnostih. Tako sem se lani
odločila pripovedovati pravljico v knjižnici. Mika me, da bi to še kdaj naredila. Prej pa me
čaka še nekaj dela na sebi. Pridobiti bi si želela nekaj izkušenj in znanja ter sproščenosti za
nastope. To je verjetno ena od lukenj mojega sicer zelo lepega otroštva, ki je še nisem
prerasla. Taka znanja bom nujno potrebovala tudi za nastope z lutkami.
Dejavna si tudi v društvu Deteljica. O posvojitvah si predavala v vrtcih in v šolah. Se še
ukvarjaš s tem?
Društvo Deteljica je društvo, ki pomaga neplodnim parom prek posvojitve dobiti otroka.
Ljudje se premalo zavedamo, kaj in koliko nam je dano, dokler ne nastopi bolezen,
invalidnost ali kakšna druga nemoč. Takrat šele v resnici dojamemo, kako bi morali biti
srečni. Neplodnost je invalidnost, ki se je zaveš, ko se zgodi. K sreči obstajajo dobre socialne
delavke, ki svoj poklic jemljejo kot poslanstvo. S prostovoljnim delom in ljubeznijo zelo
dobro poskrbijo za otroke, ki so ostali brez staršev, ter za ljudi, ki ne morejo postati biološki
starši in imeti svojih otrok. To ni spoznavni večer, v katerem se v pogovoru lahko posvoji
otroka. Deteljica je mala šola osebne rasti. V njej tudi leta dolgo delaš na sebi in svoji
osebnostni rasti, da lahko slednjič kot pozitivna odrasla oseba brez predsodkov in želje po
obsojanju globoko prepričan posvojiš otroka in ne čutiš nobene razlike, kot če bi bil iz tebe
rojen. Mislim, da je lahko žal vsem tistim, ki niso imeli možnosti tega šolanja. To oblikovanje
v društvu Deteljica mi je dalo nov pogled in osnovo za to kvaliteto življenja, ki jo danes
živim. Moje mnenje je, da bi moral biti možen kakšen podoben program za vse bodoče starše.
Zelo, zelo veliko so me naučili, ampak to je že tako obširna tema, da bi zahtevala poseben
članek. Še vedno občasno sodelujem z njimi. Če bi bili na Primorskem, bi mogoče še več. S
svojim sodelovanjem sem poskusila vrniti vsaj delček tistega dobrega, kar so mi dali. Imela
sem tudi veliko zamisli in želja za določeno sodelovanje. A moj dan je prekratek in veliko je
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dela, tako da preprosto ne zmorem vsega. Kadar pa lahko vključim v vsakdan karkoli od tega,
kar sem se naučila, to vedno z veseljem naredim. Tako sem o temi posvojitve govorila v vrtcu
in šoli. V prihodnosti pa imam v načrtu niz lutkovnih zgodbic na temo drugačnosti. Ena od
zgodbic bo govorila tudi o posvojenem otroku in o sami posvojitvi. Mogoče pa na ta način le
povem nekaj, vsaj nekaj od tistega, kar je treba slišati.
Rada imaš divjino in tudi na počitnice zahajaš v divje in neobljudene kraje. Se nič ne
bojiš kač, škorpijonov, medvedov? Kakšen je tvoj odnos do narave? Videti si srečna in
zadovoljna s seboj in svojim življenjem. Kaj je vzrok tvoje sreče? Sprijaznjenost s seboj,
to, da živiš v najlepšem kotičku tega sveta, zrela leta?
Res je, ti dve vprašanji sta povezani. Na vprašanje, ali imam rada naravo, bi odgovorila tako,
da odgovorim še na vprašanje, od kod dobra volja in optimizem. Narava je naš življenjski
prostor, od katere pa smo se z našim načinom življenja odtujili. Kadar mi je le dano, se rada
umaknem v naravo. V naravi se vedno umirim in si naberem novih moči, dobre volje in idej
za vsakdan. Mislim, da to dela veliko ljudi in da je to eden od načinov, kako lepše živeti. O
strahu pred živalmi pa bi povedala tako: strah je nasprotni pol ljubezni. Več je strahu, manj je
lepega. Zakaj naj bi bil medved večja nevarnost od drvečega avtomobila? Strah je potreben le
tisti trenutek, ko se pojavi neka nevarnost. S pravilnim ravnanjem lahko sami preprečimo ali
zmanjšamo posledice. Sicer pa smo del življenja in ni samo od nas odvisno, sploh pa nam ni
dano, da odločamo o dogodkih. Lahko samo nekako sodelujemo in sprejemamo, se veselimo
lepega in stisnemo zobe, ko se nam dogajajo nelepe stvari. Saj vse slabo mine in nas nauči biti
večji in močnejši. Sreča se v vsakem od nas pojavi, ko sprejmemo sebe take, kot smo, ko ne
zahtevamo preveč od sebe in si ne želimo veliko materialnih dobrin. Delo in ustvarjanje sta
ključ do samospoštovanja, do zadovoljstva s seboj in do občutka, da zares živimo. Delo je ena
najlepših stvari, ki je dana človeku. Le pretežko ne sme biti in zanj moraš imeti zadosti časa.
To prinese smeh in dobro voljo. In svet se vrti in na ta način zelo lepo tudi mi z njim. Tako
živim in taki so moji načrti za naprej.
Aljoša, hvala za pogovor. Vidim, da že spet nekam hitiš.
To pa. Čas je sicer res neomejen, dogodki v času pa so omejeni in tako se zdaj v tem času ne
morem več pogovarjati, ker moram v službo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Bonbon: male sladkosti življenja (tedenska priloga
Večera in Primorskih novic), 2. december 2006, str. 18–19.
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Slika 32: Triptih Aljoše Križ.
Darja Zdolšek
Morski motivi, razstava slik
Prvo sredo v novembru 2006 je bilo v Mestni knjižnici Izola odprtje slikarske razstave
piranske ljubiteljske umetnice Darje Zdolšek. Goste je pozdravila direktorica knjižnice
Marina Hrs, o vitrini ustvarjalnosti je spregovorila knjižničarka Špela Pahor, govor je imela
tudi direktorica Varstveno-delovnega centra Koper Irena Fister, za glasbeni nastop pa smo
naprosili izolskega glasbenika Draga Misleja - Mefa.
Darja je mlada ustvarjalka, ki je imela svojo prvo in zelo uspešno razstavo leta 2000 v
Kavarni Galerija v Piranu. Razstava v izolski knjižnici je bila njena druga samostojna
razstava, sodelovala pa je že na več skupinskih razstavah. Od leta 1994 je Darja skoraj vsako
leto sodelovala na mednarodnem slikarskem tekmovanju Ex-tempore Piran. Dejavna je bila
tudi v različnih slikarskih društvih: Likovno društvo Solinar v Piranu, Društvo likovnih
dejavnosti Pozejdonka v Kopru in drugih. Njeni mentorji so bili akademski slikarji Andrej
Trobentar, Zvest Apollonio, Aleš Sedmak, Majda Skrinar in Fulvia Zudič. Pod vodstvom
mentorice Marjance Kump se je učila risanja v Centru za korekcijo sluha in govora v
Portorožu. Sodelovala je v projektu Dediščina v rokah mladih in prejela priznanje za najboljšo
risarsko upodobitev starega hotela Palace v Portorožu. Učila se je tudi slikanja portretov in
aktov. V tem letu je sodelovala s Skupnostjo Italijanov v Piranu, kjer sta bili njeni mentorici
Fulvia Zudič in Liliana Stipanov. Darja rada ustvarja in je vesela vsake slike, ki jo naslika. Že
dvajset let sodeluje tudi z izolsko enoto Varstveno-delovnega centra Koper. Številni gostje so
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v njeno knjigo vtisov zapisali pohvalne in spodbudne misli. Darji smo čestitale tudi
knjižničarke Mestne knjižnice Izola.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Portorožan – glasilo krajanov Portoroža 16, št. 11
(december 2006), str. 19.

Slika 33: Na odprtju razstave slik Darje Zdolšek.

Vitrine ustvarjalnosti
Nives Kaligarič
Stari kuhinjski predmeti in kuharske knji ge
»Vse se začne in konča s hrano, mjnam, mnjam, mnjam,« je v hecu začela pogovor o novi
razstavi starih kuhinjskih predmetov v vitrini ustvarjalnosti knjižničarka in zbirateljica starin
Nives Kaligarič. Stare kuhinjske predmete zbira že zelo dolgo. Nekaj zanimivih kosov je
dobila v dar od mame, nekaj pa od starih tet. Vedno jih je znala ceniti kot dragocene
predmete, ki pričajo o načinu življenja in prehrambni kulturi našega človeka.
V času hitre hrane pozabljamo ne samo, kako se kuha, radi pozabimo tudi, kakšne
stvari so nekoč uporabljali v kuhinjah. Kuhinjski predmeti, jedilni pribori, prtički,
sklede, posoda … vse je bilo včasih zelo lepo oblikovano. Lepo pogrnjena miza je ne
samo paša za oči, tudi lepši občutek imamo, ko sedemo k taki mizi. Kot tudi vina ne
moremo okušati iz plastičnega kozarca, imeti moramo prave, steklene kozarce. Nekoč
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so dali precej na videz mize, tudi revnejši ljudje so imeli posebne sklede in krožnike,
ki so jih za praznične dni postavili na mizo.
Med razstavljenimi predmeti morda posebej izstopa jedilni pribor iz konca 19. stoletja, ki ima
držala, narejena ročno iz pravih jelenjih rogov. »Danes je jelenje rogovje prepovedano
uporabljati v take namene, seveda pa v današnjem času tudi zelo malo ljudi je divjačino na ta
način,« je pojasnila Nives. Med posodami so posebno zanimive starejše posode iz žgane gline
iz časov, ko so naše babice še kuhale na ognjiščih, pa tudi glineni vrči za vodo, kakršne so
uporabljali v glavnem po vaseh.
Iz meščanskih kuhinj pa so lepo oblikovani in poslikani krožniki, večji pladnji, vrčki in
posode, narejeni v majhnih obrtnih delavnicah. V teh delavnicah so izdelovali predmete iz
malo boljšega porcelana ali keramike in posodje ročno okrasili. Ti kosi so še posebno
dragoceni, ker so bili narejeni po naročilu ali v omejenem številu, saj so bile delavnice
majhne. Vsak kos ima na dnu tudi žig delavnice.
Razstavila je tudi star lesen mlinček za kavo: »Ljudje so v 19. in 20. stoletju, ko se je razširilo
pitje kave, doma pražili surovo kavo in jo sami tudi mleli v lesenih mlinčkih. V takih
mlinčkih so mleli tudi druge stvari.« Vse posode, krožnike, stare škarjice, železni likalnik,
zajemalke, žlice, vilice in druge predmete je Nives postavila na doma narejene prte in prtičke.
To so prtički iz bale, dote moje stare tete in moje mame. Preden se je moja stara teta
poročila, so njeni domači na dom poklicali vezilje in šivilje, ki so štiri mesece
pripravljale doto za bodočo nevesto. To je bilo v navadi pri bogatih, meščanskih
ljudeh. Revna dekleta so si balo pripravila sama. Šivale in kvačkale so pogrinjke,
prtičke, pregrinjala za postelje, posteljnino s čipkami. Vsi ti predmeti so danes zelo
dragoceni. Tukaj sta še dva predpasnika, eden za kuharico in drugi za natakarico. Oba
sta narejena iz belega platna in obrobljena s čipkami. Nosili so jih v času, ko so bile še
v modi dolge obleke.
Nives je tudi velika ljubiteljica kuhanja in kuharskih knjig. Stare kuharske knjige je začela
zbirati pred kratkim in jih še nima veliko, zato pa ima celo zbirko novejših kuharskih knjig,
vse od Istrske kuhinje Alberta Pucerja naprej.
Veliko novejših kuharic sem tudi že razdala. Odločila sem se, da bom odslej hodila po
antikvariatih in načrtno zbirala stare kuharske knjige. Zdaj imam v svoji zbirki
kuharsko knjigo Katarine Prato iz leta 1922. Napisana je v stari gotici in sem jo tudi
razstavila. V vitrini je prav tako kuharska knjiga, izdana leta 1942 v Trstu, namenjena
mestnim ljudem. V njej je opisano, kako v času vojne iz malo sestavin, ki so bile
takrat na voljo, narediti okusno in dobro hrano. Iz leta 1960 je tudi kuharska knjiga v
italijanščini, ki vsebuje stare istrske in tržaške jedi. Malo novejša je Slovenska
kuharica, ki mi jo je poklonila tašča. Potem je tu še hrvaška Kuhanje na ulju iz leta
1934 in francoska knjiga s kuharskimi recepti iz časa, ko so začeli okrog leta 1932 v
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kraljevini SHS uporabljati prve hladilnike. V njej najdemo recepte za sladolede in
podobno.
Nives je tudi odlična kuharica in marsikatera jed, ki jo pripravi, je narejena po starih receptih.
Tudi stare recepte zbiram. Po njih sprašujem ljudi, ki so starejši od osemdeset let. Tudi
od tašče sem jih veliko izvedela. Rada delam slaščice po starih receptih, na primer pito
s kremo, klobaso iz suhih sliv, rezine z orehi. Tudi druge jedi po starih receptih
pripravljam. Vendar teh receptov ne izdam.
Nives Kaligarič je svojo zbirko, vezano na istrsko kuhinjo, razstavljala v februarju 2006.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 648 (23. februar 2011), str. 11.

Slika 34: Del zbirke starih kuhinjskih predmetov in kuharskih knjig Nives Kaligarič.
Ana Kastelic
Mozaiki in slike
Gospa Ana Kastelic je začela ustvarjati že zgodaj. Sprva jo je pritegnilo ustvarjanje iz
naravnih materialov, povezano s sprehodi v naravo in z nabiranjem:
Rada sem delala nove izdelke iz stvari, ki so že umrle. V suhih rožah, storžih, teh
naravnih predmetih, v katerih ni nihče več videl nič uporabnega, sem videla
polizdelek, ki sem ga nato samo še dokončala. Delala sem tudi izdelke, kjer je bila
osnova steklenica. »Steklo drži vodo,« sem si rekla. »Zakaj bi po uporabi karkoli
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odvrgla, če lahko to uporabim za kaj drugega.« Tako so začeli nastajati amfore,
podstavki, svečniki, vazice, različne posodice in lončki.
Ustvarjanje ji je pomenilo tudi pot iz vsakovrstnih težav, ki ji jih je življenje nasulo v obilni
meri. Zdaj, ko ima že dve odrasli hčeri in tri leta staro vnučko, se je končno lahko iz sive
Ljubljane preselila na morje, kot si je vedno želela.
Po horoskopu sem dvojček. Nemirna sem, polno idej imam in potrebujem veliko
energije in veliko sonca. Vse to sem našla v kamniti istrski pokrajini, ki me je že od
nekdaj privlačila s svojo drugačnostjo. Odkar sem na morju, sem se začela ukvarjati še
z digitalno fotografijo in mozaikom. Navdihujejo me narava, galebi, ki jih s kamero
ulovim v neponovljivem trenutku, zanimiva kamnita dvorišča v Istri, školjke in
kamenčki, s katerimi tudi ustvarjam. Pri svojem delu kombiniram marmor, opeko, siv
istrski kamen, kar vse daje lepe naravne barve. Uporabljam pa tudi keramične
ploščice, ki so bolj živahnih barv.
Ana Kastelic živi in dela na dvaindvajsetih kvadratnih metrih površine. Zelo rada bi imela
svoj atelje in razstavni prostor, saj predvsem delo z mozaikom povzroča veliko prahu. Letos
poleti bo imela svojo stojnico na Lonki. Pred obiskovalci bo izdelovala mozaike, drobne
turistične spominke, tablice s hišnimi številkami, stenske ure in druge predmete.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 658 (11. maj 2006), str. 12.

Slika 35: Izdelki Ane Kastelic.
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Gimnazija Piran
Ideje za turistični spominek
Da »na mladih svet stoji«, nam kaže pričujoča razstava z naslovom Ideje za turistični
spominek. Predstavljeno je delo mladih piranskih gimnazijcev, ki imajo v okviru rednega
pouka zelo malo možnosti, da pokažejo svojo ustvarjalno moč. Pri pouku geografije,
natančneje turistične geografije v četrtem letniku, in na maturitetnem tečaju oblikujejo ideje o
turističnih spominkih in izdelujejo njihove osnutke. Ker živimo na turističnem območju, so
spominki del naše turistične ponudbe in kulture. V svoji mladostni kritičnosti ugotavljajo, da
je »dobrih« in »ta pravih« spominkov zelo malo, obenem pa s svojo mladostno zagnanostjo
razvijajo nove zamisli o tem, kaj vse bi lahko še tržili kot spominek.
Predstavljenih je okoli petdeset spominkov dijakov Gimnazije Piran, ki so tu obiskovali četrti
letnik od leta 2001 dalje. Vsak od spominkov ima tudi svojo zgodbo in ozadje. Morda bo
kateri izmed njih kdaj tudi na polici katere od trgovin?
Razstavo so postavili profesorica Eva Slekovec ter hišnika Edi Poniž in Edi Žgavec.

Slika 36: Del razstave turističnih spominkov piranskih gimnazijcev.

51

Varstveno-delovni center Koper, Enota Izola
Okrasni in uporabni predmeti
V vitrino ustvarjalnosti smo v juniju 2006 postavili novo razstavo. Svoje lično narejene
izdelke iz papirja, blaga, keramike in usnja so razstavili varovanci in varovanke Varstvenodelovnega centra (VDC) Koper, ki ima pod svojim okriljem enote Portorož, Izola, Koper,
Koper Markovec, Sežana, Divača in Ilirska Bistrica. VDC Koper je samostojni socialni zavod
za varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji za odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju
in za osebe z dodatnimi motnjami. Varovanci v delavnicah razvijajo delovne spretnosti in
navade ter pridobivajo nova znanja, izkušnje in socialne veščine. V centru svoje varovance
obravnavajo kot celovite odrasle osebe, ki imajo svoja zanimanja, potrebe, cilje, želje, težave
in stiske. Na njihovi poti jim želijo pomagati in jih spodbujati. Delo je individualno in
skupinsko, usmerjeno h kakovosti življenja in harmoničnemu vključevanju v okolje. V
prostem času se učijo uporabljati računalnik, pišejo, berejo, računajo, pojejo, plešejo,
telovadijo, ukvarjajo se z različnimi športi, hodijo na sprehode in izlete, spoznavajo okolico in
delo različnih ustanov. Člani gledališke skupine Modri galeb prirejajo gledališke predstave.
Njihovi judoisti so člani Judo kluba Koper. Športniki, predvsem nogometaši, sodelujejo na
Specialni olimpijadi Slovenije in se udeležujejo različnih mednarodnih tekmovanj.
V šivalnicah, likovnih in keramičnih delavnicah varovanci oblikujejo okrasne in uporabne
predmete, na Markovcu pa imajo celo svojo trgovinico, kjer jih prodajajo. Odprta je vsak dan
do treh popoldan. V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola so varovanci razstavili
knjižna kazala, tapiserije, broške, slike, keramične posodice in krožnike, kuhinjske krpe in
prijemalke, denarnice, knjižne ovitke, vazice, svečke, sklede, čestitke, vrečke s sivko, skledice
iz kaširanega papirja, pobarvane kamenčke in druge lepe izdelke. Razstava varovancev in
varovank VDC je bila na ogled čez poletje vsak dan v času odprtosti knjižnice. Na odprtje te
razstave so prišli člani vseh obalnih enot VDC s svojimi vzgojitelji. Vabljeni ste seveda tudi k
nakupu prisrčnih ročnih izdelkov v njihovi trgovinici na Markovcu.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 664 (22. junij 2006), str. 12.

Slika 37: Izdelki varovank in varovancev Varstveno-delovnega centra Koper.
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Boris Švagelj
Radiotelegrafske ročice
Boris Švagelj je Pirančan, ki že skoraj dvajset let živi v Izoli, kjer si je ustvaril družino.
Zaposlen je v Skladu Silva in se ukvarja z odraslimi ljudmi s posebnimi potrebami. Njegov
konjiček pa je radijska komunikacija, s katero se je začel ukvarjati leta 1984 v piranskem CBklubu. Mimogrede, CB je kratica za angleško besedno zvezo citizen’s band (radiofrekvenčni
pas, namenjen občanom). To je ozek pas visokofrekvenčnega radijskega območja, namenjen
javnosti za dvosmerno osebno radijsko komunikacijo, za kar uporabniki ne potrebujejo
posebnih dovoljenj. Po desetih letih ga CB-postaje zaradi omejene moči in načina oddajanja
niso več zadovoljile. Zato je naredil izpit za radioamaterja in leta 1997 še izpit za
radioamaterja II. razreda. Slednji je vključeval tudi telegrafijo. Želel si je kupiti svojo
telegrafsko ročico ali taster in na radioamaterskem sejmu v Pordenonu odkril, da je teh ročic
ogromno. Domov je prišel s kar petimi ročicami in te so bile osnova njegove zbirke, ki danes
obsega preko sto telegrafskih tasterjev. Za vse, ki tega še ne veste, je Boris povedal:
Telegrafske ročice ali tasterji so majhne napravice, s katerimi radioamaterji oddajamo
telegrafska sporočila v morsejevi abecedi. S pritiskanjem na ročico prekinjamo nosilni
signal telegrafske postaje in tako ustvarjamo zaporedje pik in črt, ki ga na drugi strani
razberejo kot govorico.
Boris Švagelj je po tistem, ko je obiskal sejem v Pordenonu, začel raziskovati, kdo vse dela
telegrafske ročice in kakšne so. Odslej se njegova zbirka vsako leto poveča za nekaj novih
kosov. Med njimi je nekaj zelo starih primerkov. Sicer pa svojo zbirko deli na ročne, ročne
vojaške, polavtomatske in elektronske tasterje. Včlanil se je tudi v dva foruma
radiotelegrafske opreme, kjer se zbirajo raziskovalci tasterjev in radiotelegrafske opreme. »Na
teh forumih sem dobil ogromno informacij o telegrafskih ročicah pa tudi veliko podatkov o
zgodovini radioamaterstva.«
Boris je tudi član Radio kluba Piran, ki letos praznuje svojo petdeseto obletnico: »Ob tej
priliki smo izdali tudi knjigo z naslovom Iz morja radijskih valov. Knjiga obsega 210 strani in
je bogato opremljena s kar 140 slikami. Predstavitev te knjige je bila v Pečaričevi galeriji v
Piranu. Nekaj izvodov knjige, ki je pomembno domoznansko knjižno gradivo, smo podarili
piranski in izolski knjižnici.« Boris Švagelj je tudi urednik omenjene knjige.
»Rad imam svoj konjiček, saj mi omogoča, da tako kot vsi radioamaterji lahko pomagam
ljudem. Radioamaterji smo veliko pomagali v vojni v nekdanji Jugoslaviji, pri potresu v
Posočju in tudi drugod,« je pogovor ponosno zaključil naš gost.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 675 (14. september 2006), str. 11.
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Slika 38: Zbirka radiotelegrafskih ročic Borisa Švaglja.
Društvo Faros – Univerza za tretje življenjsko obdobje Piran
Idrijske čipke
V Mestni knjižnici Izola smo oktobra leta 2006 v vitrinah ustvarjalnosti zopet razstavljali
čipke. Tokrat so se nam z nežnimi snežno belimi in srebrnimi prepleti nitk predstavile
klekljarice Mariela Batista, Štefanija Vidrih Kajfež, Anamarija Margetič, Marica Strel in
Lidija Matevljič, članice Društva Faros – Univerze za tretje življenjsko obdobje Piran.
Odprtje razstave je bilo v četrtek, 19. oktobra, zvečer. Udeležile so se ga še številne druge
čipkarice in članice Društva Faros. Razstava je bila na ogled do srede novembra in je bila
posvečena stoti obletnici ustanovitve prve šole idrijske čipke v Izoli.
Rojstna dežela čipke je verjetno Vzhod in trgovci so jo skupaj z vzhodnimi tkaninami kot
veliko dragocenost prinašali v Evropo. Od vseh vrst čipk – šivanih, pletenih, kvačkanih,
vozlanih – se je najbolj razvila in uveljavila prav klekljana čipka. Največji razcvet je čipka
doživela v začetku novega veka v bogatih deželah zahodne Evrope. Klekljali so v Franciji, na
Nizozemskem, v Italiji pa tudi na Češkem in v Rusiji. O klekljanju pri nas je prvi poročal
Valvazor, ki je pisal o klekljaricah v Ljubljani. Najstarejši doslej poznani dokument na
Slovenskem iz leta 1696 pa poroča o klekljanju v Idriji. Tja so ga verjetno prinesle žene
rudarjev iz čeških in nemških dežel, ki so prihajali delat v idrijski rudnik. Znanje klekljanja
čipk se je prenašalo iz roda v rod, vendar je veliko pomenilo tudi organizirano učenje
klekljanja v šolah in na tečajih.
V Istri so čipke izdelovali najbrž že v 15. stoletju. Tudi v Izoli so se mnoge družine ukvarjale
s klekljanjem, vendar je ta dejavnost sredi 19. stoletja skoraj zamrla. Po letu 1872 pa sta dve
Izolanki dobili štipendijo za obisk čipkarskega tečaja na Dunaju. Leta 1883 je bila
ustanovljena Čipkarska šola v Besenghijevi palači, ki je pripomogla k temu, da je čipkarstvo v
Izoli zopet oživelo. Izolanke so čipke prodajale v Trst, Videm in Milano. Od leta 1911 je bil
tečaj klekljanja tudi v prvem in drugem razredu Vajenske šole. Ker so se začele takrat vse bolj
uveljavljati strojno izdelane čipke, se je v Čipkarsko šolo vpisovalo vse manj učenk. Zato so
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jo združili s poklicno šolo, obiskovanje pouka čipkarstva pa je bilo obvezno za vsa dekleta od
dvanajstega do štirinajstega leta starosti. Kljub tem ukrepom so šolo kmalu po letu 1935
zaprli in tudi poskus njene ponovne oživitve ni uspel.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 681 (26. oktober 2006), str. 10.

Slika 39: Čipke ene od članic Društva Faros.
Josip Mihelič
Miniaturni modeli vlakcev in železniških prog
Josip Mihelič je modelar in zbiratelj, ki se posveča nenavadnemu konjičku: zbira in izdeluje
modele vlakov, predvsem tistih z istrske ozkotirne železniške proge, imenovane Parenzana
(Porečanka), ki je od leta 1902 do 1935 povezovala kraje od Trsta do Poreča. V Izoli ima tudi
svoj muzej miniaturnih vlakcev Parenzana, v katerem razstavlja fotografije, zanimive
podatke, modele vlakov, kakršni so nekoč vozili po Parenzani, pa tiste, ki jih je izdelovala
izolska tovarna igrač Mehanotehnika, in druge vrste vlakov z vsega sveta. Narejeno ima tudi
maketo prave miniaturne železniške proge s tuneli in mostovi. V Mestni knjižnici Izola je
razstavil del svoje zbirke.

Slika 40: Lokomotiva s potniškimi vagoni na vijugasti železniški progi, model Josipa
Miheliča.
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Razstave v letu 2007
Stene ustvarjalnosti
Slavica Nastovski
Slike na platnu
V novo leto 2007 smo v Mestni knjižnici Izola vstopili z novo slikarsko razstavo. Svoje slike
je pri nas prvič samostojno razstavila gospa Slavica Nastovski, po rodu iz Hrvaške. Zrasla je v
družini, kjer sta se prepletli nemška in madžarska narodnost, po mamini strani pa ima tudi
nekaj češke krvi. Od leta 1948 živi v Izoli, kjer je končala osnovno in srednjo strokovno šolo,
kasneje pa še višjo. Poznajo jo mnoge žene in matere, upokojenke in tudi drugi ljudje z
zdravstvenimi težavami, saj je bila dolga leta medicinska sestra v ginekološki ambulanti, zdaj
pa kot prostovoljka enkrat tedensko meri pritisk na sedežu izolskega Rdečega križa.
Pritisk merim ob sredah od 8. do 10. ure. Odkar sem tam, ljudje z veseljem prihajajo in
v dveh urah se včasih zvrsti tudi do šestintrideset obiskovalcev. Obenem vsem, ki so v
težavah, ponudim tudi kak medicinski nasvet, tako da se še vedno počutim doma v
svoji stroki in tudi koristna.
Z ustvarjanjem se je ukvarjala že ob poklicnem delu. Takrat so bili njena ljubezen gobelini, ki
jih veze še danes: »Vezla sem med nočnimi dežurstvi, tako da sem lažje prestajala noči in
dočakala jutro.« Po upokojitvi pa je začela tudi slikati in s slikarstvom se ukvarja že tri leta.
Obiskovala je tudi tečaje v okviru Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola in v
okviru Italijanske samoupravne narodne skupnosti Izola. Njeni mentorji so bili Marlene
Zorjan, Marjan Motoh, pri katerem se je učila grafike, Andrej Trobentar, ki vsako leto poletje
prireja slikarske kolonije, in Martina Žerjal.
Najraje ustvarjam zvečer, ko zaključim delovni dan, da si odpočijem dušo. Slikam z
akrili, tudi s temperami, na platno. Med motivi imam najraje naravo, rože, cerkve, hiše
in tihožitja. Tudi ko vezem, najraje upodabljam naravo. Sodelovala sem že pri nekaj
skupinskih razstavah. Zelo sem vesela, da ste me povabili v knjižnico.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 690 (11. januar 2007), str. 14.
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Slika 41: Slika Slavice Nastovski.
Jasna in Alma Rizvanovič
Slike
V Mestni knjižnici Izola sta v februarju leta 2007 svoje risbe razstavljali sestri Alma in Jasna
Rizvanovič iz Izole. Jasna je bila takrat še gimnazijka, obiskovala je Gimnazijo Piran in se je
pripravljala na maturo. Poleg risanja je njen konjiček igranje kitare. O svojem likovnem
ustvarjanju je povedala:
Umetnost je bila v mojem življenju prisotna od samega začetka. Moja starša sta rada
risala, še posebno moj oče, in tako se je ta lepa lastnost prenesla name. Že od malih
nog sem kot ostali otroci imela bujno domišljijo, ki sem jo izražala v risbi. Kot mala
klinka sem bila živahna, saj mi je družina odpirala pogled o vsem v svetu in me sproti
učila. K mojim risbam in mojemu domišljijskemu svetu so veliko pripomogle tudi
risanke, ki sem jih oboževala. In tako sem počasi pridobila smisel za estetiko. V
osnovni šoli sem se velikokrat udeležila ekstemporov, na katerih sem vedno dosegla
dober rezultat.
V srednji šoli pa nimam veliko časa za ustvarjanje, saj imam veliko drugih obveznosti.
Vendar si kljub temu vedno vzamem čas zase in narišem kakšno risbico, da se
sprostim in vstopim v svoj idealni svet domišljije. Po končani srednji šoli si želim
študirati kaj, kar bi bilo vsaj malo povezano z umetnostjo, ker si želim nadaljnjega
ustvarjanja in ker mi je to v zadovoljstvo.
Njena sestra Alma je razstavila tri čudovite nežne risbe, narisane s svinčnikom, na katerih so
upodobljeni konji v diru, delfini v igri in drugi motivi. Sicer pa je pred kratkim dokončala
visokošolsko šolanje in zdaj išče službo.
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• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 697 (1. marec 2007), str. 10.

Slika 42: Orke Alme Rizvanovič.
Robert D’ Ans
Fotografije
V marcu in aprilu 2007 je v Kotičku ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola svoje fotografije z
naslovom Obrazi sonca razstavljal Robert D’Ans, umetniški fotograf iz Pirana. Ob tej priliki
smo ga prosili za pogovor.
Robert, rojen si v Piranu in tudi motivika tvojih slik je tematsko vezana na Piran.
Koliko časa se pravzaprav ukvarjaš s fotografijo?
Naj te popravim: rojen sem v Trstu, a že vse življenje živim v Piranu. Moja pokojna starša sta
bila zaposlena v kinu, zato sem bil že od malih nog v stiku z sliko in dobro fotografijo. Letos
je natanko dvajset let od mojih začetkov.
Kakšne fotoaparate uporabljaš? Ali sam razvijaš slike?
Prvo kamero, Kodak, sem dobil za svoj petnajsti rojstni dan. Kmalu mi to ni več zadoščalo in
sem si kupil rabljeno zrcalnorefleksno maloformatno kamero Praktika. Služila mi je mnoga
leta. Sedaj uporabljam kamero Canon, imam pa tudi nekaj starih kamer na daljinomer, kot je
na primer Kiev. Rabil sem tudi kamero srednjega formata 6 × 6. Uporabljam analogno
tehnologijo, digitalno pa zelo obzirno pri pozitivnem postopku. Črno-bele fotografije razvijam
sam.
Kaj so poleg arhitekture Pirana in narave še tvoji priljubljeni motivi?
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Arhitektura in pejsaž nista moji edini temi, fotografiral sem tudi že gledališke igre in nekaj
koncertov. Od drugih krajev pa sem najraje upodabljal dolino Soče, ki je tudi rojstna
pokrajina moje pokojne mame. Imam tudi nekaj poskusov z abstrakcijo v fotografiji, vendar
nimam še dovolj materiala.
Kje si se učil fotografije? Na tečajih, sam, prek knjig, v klubu, s prijatelji? Kdo je tvoj
veliki vzornik v fotografiji?
Fotografije sem se učil v glavnem sam, veliko sem opazoval dela drugih, predvsem pa sem
prebral vso literaturo, ki mi je bila na voljo, tudi strokovno. Moji vzorniki so Henri CartierBresson, Robert Capa, Ansel Adams, Man Ray in od mlajših brazilski fotograf Salgado.
Koliko fotografij misliš, da si posnel v vseh teh letih?
Po moji grobi oceni sem do sedaj posnel preko 30.000 posnetkov. Moj fotoarhiv je precej
obsežen, v glavnem urejen in datiran.
Zate je značilno tudi, da slikaš serije slik s podobnimi motivi, na primer tokratna
razstava Obrazi sonca, serija slik Piran v snegu, serija Ognjemeti … Koliko je še takih
nizov slik s podobno tematiko?
Rad imam neko formo, zato tudi prikazujem neko obliko, ki ima vsebinsko povezavo, neko
celoto. Takih nizov je pri meni kar nekaj, nekateri bodo šele v prihodnosti. Imam pa teme kot
so morski pesek, kamen, nevihte, predvsem pa naravo in sonce, ki je kot nekakšen vodilni
motiv pri meni, kot upanje, kot vir vsega življenja na Zemlji.
Si kdaj slikal portrete? Kaj te pri fotografiji najbolj motivira, kaj ti je največji izziv, kaj
te navdušuje?
Portretov imam tudi nekaj, predvsem so to osebe, ki jih imam rad in so mi blizu. Otroci so mi
pa sploh najbolj uspeli, ker niso potvorjeni in so čisti v duhu. Izziv mi predstavlja napraviti
dobro sliko, ki nekaj predstavlja, ki nekaj izžareva, ki bogati človeka. Po navadi začutim to že
v trenutku, ko stisnem na sprožilec, vidim, čutim, kdaj bo v redu, vidim jo že v mislih. To je
nekaj podzavestnega, je neločljivi del mene.
Si si kdaj želel, da bi se tudi poklicno ukvarjal s fotografijo, kot reporter, voditelj
fotografskih tečajev, pisec knjig o fotografiji, ali da bi izdal monografijo svojih
najboljših fotografij?
Seveda sem si želel poklicno ukvarjati z fotografijo, vendar nisem imel prave možnosti. Kljub
temu je fotografija vseeno del mojega življenja, je eden od razlogov mojega delovanja na tem
svetu. Moram reči, da sem kar nekaj ljudi vpeljal v ta zanimivi svet podob in sem zaradi tega
srečen. Monografija bi me vsekakor zanimala, tudi kakšen koledar bi me pritegnil, a saj vemo,
od česa je največ odvisno …
Kje si že razstavljal in kakšni so tvoji načrti za bodočnost? Kje si lahko obiskovalci še
ogledajo ali kupijo tvoje slike?
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Moje želje za prihodnost? Delal bom še naprej z mojo malo eksotično, mogoče za nekatere
predpotopno, anahronistično tehniko. A jaz pravim, da bo le čas pokazal svojo pravo oceno.
Seveda bi rad še razstavljal, privlači pa me tudi astrofotografija. Zahvaljujem se tudi Mestni
knjižnici Izola za povabilo in prav rad bi pri vas še razstavljal. Svojo prvo razstavo sem imel
spomladi leta 1993 v prostorih Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini v Piranu. To so bile
črno-bele fotografije. Drugo razstavo sem imel leta 2000 v Pivki, v okviru stoletnice rojstva
moje babice, pesnice in učiteljice Ludovike Kalan. Moja dela zaenkrat lahko dobite samo pri
meni osebno, nekaj slik tudi visi po nekaterih lokalih v Piranu.
Lahko dodaš še kakšno svojo misel, odgovoriš na vprašanje, ki ga nisem uspela
postaviti?
Na koncu bi rad povedal vsem, ki vstopate v ta čudoviti svet svetlobe, kontrastov in barv, ki
ga lahko fotografija ujame v večnost: to je umetnost, ki je brez mej, ne potrebuje besed, je kot
glasba. Dobra slika pove vse sama. Posnemite, kar resnično čutite, bodite iskreni, nepopačeni,
ne spuščajte se v golo tehniziranje. Tehnika je seveda pomembna, ni pa sama sebi namen. Kot
drugje v ustvarjanju tudi tukaj vaja dela mojstra. Urite svoje oči, da bodo znale videti bistvo,
prisluhnite svojemu talentu in srcu. Tako boste sočloveku dali nekaj lepega in dobrega,
globokega. Naredili ga boste polnejšega, saj vsak človek hrepeni po lepoti. In navsezadnje, za
prihodnost boste ohranili tisto, kar se že v stotinki sekunde zaklepa, kar se izteka in že postaja
zgodovina.
Za slovo pa še stara misel tovarne Agfa: »Kdor fotografira, ima več od življenja!« Imejte se
dobro in dobra svetloba naj vam sije!
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 701 (29. marec 2007), str. 15.

Slika 43: Morska deklica v luninem siju Roberta D’Ansa.
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Darja Čelik
Ples na papirju, č rno-bele in barvne risbe
V aprilu je v Kotičku ustvarjalnosti svoje črno-bele in barvne risbe, narejene s tušem,
flomastri in suhimi barvicami, razstavljala gospa Darja Čelik. Darja je zaposlena v Varstvenodelovnem centru in prebiva v Stanovanjski skupini Mimoza v Izoli. Njenim zanimivim in
razgibanim risbam smo dali skupni naslov Ples na papirju. Takole je o njenih stvaritvah
zapisala profesorica slovenščine Mirjam Furlan Brec: »Risbe Darje Čelik so ples na papirju. S
črnim tušem zariše osnovno podobo, v kateri bodo nastajali asimetrični liki. Z njimi vdahne
silhueti življenje, veselost pa tudi potrtost in melanholijo. Po večini ostajajo njena dela črna in
bela, toda ponekod – kakor da želja po barvnem in pisanem zmaga. In figura postane okras,
lepota barve …«
Darja Čelik je tudi soavtorica knjig Misli na sprehodu, Misli na soncu in Misli o športu, v
katere je prispevala svoja razmišljanja in utrinke o življenju. Knjige je izdal Varstvenodelovni center iz Izole in so bile predstavljene na mnogih literarnih srečanjih v knjižnicah in
knjigarnah slovenskih obalnih mest. Piše pa tudi pesmi in upajmo, da bo kmalu izšla tudi
knjiga njene poezije.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 705 (26. april 2007), str. 10.

Slika 44: Risba Darje Čelik.
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Zdravko Kuhta
Pirografije na lesu
V Mestni knjižnici Izola so bile poleti 2007 na ogled pirografije Zdravka Kuhte, nekdanjega
ribiča, ki je v zadnjem času postal pravi mojster tega umetniškega izraza.
Zdravko Kuhta je bil rojen leta 1956 v Kopru. Družina je živela v Piranu, kjer je Zdravko
najprej hodil v vrtec in kasneje v osnovno šolo. Po končani osnovni šoli se je vpisal najprej v
gimnazijo in nato na pomorsko šolo. Sledila je vojaščina. Leta 1992 je zapustil Piran. Pot ga
je vodila po vsej Sloveniji, eno leto je bil tudi v samostanu v Stični. Vedno je rad bral in
kmalu je začel tudi pisati prozo. Nekaj njegovih krajših prispevkov je bilo objavljenih v več
priznanih slovenskih literarnih revijah. Veliko je pisal o ribištvu, saj je ob morju preživel
otroštvo, veliko let pa se je preživljal z ribolovom in šivanjem mrež. Poleg tega Zdravko igra
na kitaro, rad se sprehaja, je ljubitelj živali ter strasten bralec in fotograf. Začel pa se je
ukvarjati tudi s pirografijo.
Pred leti sem bil priča, ko je neki tip v bolnici krasil lesene krožnike s pirografom. Rob
krožnika je poslikal z različnimi ornamenti, dno pa je uporabil za kakšno preprosto
sliko. Bilo mi je zelo všeč in zelo me je pritegnilo njegovo delo. Že takrat sem si rekel,
da bom nekega dne tudi sam poskusil kaj takšnega. Vendar je to delo vse prej kot
zabava ali hobi. Ure in ure presediš za mizo in delaš, a na koncu nimaš kaj pokazati!
Hočem poudariti, da je potrebno veliko časa in vztrajnosti za kvaliteten izdelek. Do
zdaj sem ustvarjal pretežno podobe divjih živali; tako je naneslo, ker sem dobil
naročilo od tukajšnjega Lovskega društva. Kar se jim je zdelo sprejemljivo, so
odkupili, ostalo je na razstavi v knjižnici. Zdaj se s tem več ne ukvarjam, sem se
nekako naveličal. Reciva, da sem si vzel malo predaha. Toliko o tej moji umetnosti.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 717 (26. julij 2007), str. 9.

Slika 45: Pirografija po motivu razglednice starega Pirana, avtor Zdravko Kuhta.
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Richard James Allen
Razstava fotografij
Richard James Allen je po rodu Anglež, ki ga je ljubezen do lepe Alme pripeljala v Slovenijo.
Tu se ukvarja z učenjem slovenščine in glasbe, poučevanjem svojega maternega jezika
angleščine, fotografijo in pisanjem pesmi. Je reden obiskovalec Mestne knjižnice Izola in vnet
bralec. Sam je povedal, da je bil zelo osamljen, preden je odkril našo knjižnico. Tu pa srečuje
nove prijatelje, prek elektronske pošte je povezan s svetom, lahko bere knjige in revije. V
Središču za samostojno učenje se s pomočjo multimedijskega gradiva in prijaznih knjižničark
uči slovenščine. Izposoja si filme v angleškem in slovenskem jeziku. S pomočjo tiskanih in
elektronskih medijev, ki so na voljo v knjižnici, je našel celo stanovanje in učitelja glasbe.
Zanj je knjižnica postala središče lokalne skupnosti, ki je njemu, tujcu, izboljšala kvaliteto
življenja. Izolska knjižnica po njegovem mnenju podira prepreke, presega razredne in
nacionalne okvire, je usmerjena evropsko in globalno. Za Izolo pravi, da je pomembno obalno
središče, ki gosti tudi mednarodni filmski festival. Richard ima rad Istro, in njegove
fotografije so posvečene istrski naravni dediščini.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mestna knjižnica Izola 1958–2008: jubilejni zbornik
(Izola: Mestna knjižnica: 2008), str. 23.

Slika 46: Richard James Allen pri obešanju svojih fotografij.
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Darij Gregorič
Razstava slik
Z novim šolskim letom 2007/08 se je v Mestni knjižnici Izola začela tudi nova sezona
razstavljanja umetniških slik. V septembru je v Kotičku ustvarjalnosti svoje slike razstavljal
izolski slikar Darij Gregorič - Darjo. Rojen je bil 4. junija 1961 v Kopru, s slikarstvom pa se
ukvarja, odkar pomni. V največji meri se poslužuje zahtevnejših tehnik, kot so olje na platnu,
pasteli, oljni pasteli in grafike. Resničnost le redko upodablja realistično, predvsem se rad
spogleduje z abstraktnim slikarstvom. Od leta 2002 je član priznanega Kulturnega društva
likovnih umetnikov LIK Izola, ki ga vodi predsednik Zorko Dežjot. V okviru tega društva je
Darjo že večkrat skupinsko razstavljal v Izoli in po drugih mestih, imel pa je tudi že precej
samostojnih razstav (Izola, Dutovlje, Štajerska, razni lokali, menza podjetja Stavbenik, hotel
Delfin). Sodeluje tudi na izolskih ekstemporih, kjer je prejel že tri pomembne nagrade. V
okviru programa Zlata paleta, ki ga razpisuje Ministrstvo za kulturo RS, je dobil že šest
certifikatov kakovosti (za grafiko, kiparstvo, risbo in abstrakcijo).
Darjo se ukvarja tudi s kiparstvom. Čeprav bi se tudi v kiparstvu rad posvetil abstrakciji,
zaenkrat upodablja predvsem realistične ženske akte, ki jih poimenuje Amazonke, ter razne
živalske figure z istrskega področja, kot so delfini in boškarini. Izdelal je tudi šahovske figure
v kamnu in lesu. O obdelavi kamna se je veliko naučil pri kamnoseku Liviju Fatoriču, ki mu
je nekaj časa pomagal pri delu. Kleše v kamen, granit, rdeči marmor, od lesa pa sta mu
najljubša češnjev in topolov. Dela doma ali v naravi, posebne delavnice pa žal nima. Rad se
spominja dveh let, ki jih je preživel na Štajerskem, kjer je imel za delo velik in primeren
prostor.
Poudaril je, da mu je na njegovi slikarski poti veliko pomagalo to, da je postal član
Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola. V okviru tega društva ima veliko možnosti
za razstavljanje in da ga s tem opazijo, lahko se dokazuje v okviru programa Zlata paleta in še
marsikaj. Z nasveti mu je veliko pomagal tudi prijatelj, slikar Marjan Kralj iz Izole, ki mu je
blizu tudi kot umetniška duša. Rad pove, da brez ustvarjanja ne bi mogel živeti in ne bi bil
Darjo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 723 (6. september 2007), str. 15.

64

Slika 47: Slika Darija Gregoriča.
Nevina Pečarič
Razstava slik
V Mestni knjižnici Izola je v novembru 2007 razstavljala Nevina Pečarič. Po rodu je iz
Buzeta, živi pa v Tribanu pri Kopru. Že kot otrok je rada risala in si je želela študirati na
Likovni akademiji, vendar za to ni imela materialnih možnosti. Tako se je odločila za poklic,
zelo mlada se je tudi poročila in imela družino. Tudi njen oče je rad risal in leta 1974 mu je za
rojstni dan kupila barvice z željo, da bi ji narisal sliko za novo hišo. Vendar je on rad risal s
svinčniki, zato ji je barvice vrnil in ji rekel: »Saj znaš tudi sama lepo slikati.« Tako je takrat
sama naredila sliko, vendar so bile njene poti takrat še daleč od slikarstva, zato s slikanjem ni
nadaljevala. Leta 1993 se je vpisala v likovni tečaj in v Kulturno društvo likovnih umetnikov
LIK Izola, katerega članica je še danes. »Tisto leto nas je bilo osemnajst na začetnem
sestanku, tečaj pa je končalo le šest učencev,« se spominja. Leto 1993 je bilo v njenem
življenju prelomno, saj se od takrat neprenehoma posveča ustvarjalnosti. Za svoja dela je
prejela že štiri certifikate za moderno umetnost, štiri za kipe in leta 1994 zlato paleto za
kiparstvo. Ustvarjanje ji pomeni potopitev v lasten notranji svet, umik iz zunanjega življenja,
zbranost, veselje. Sodelovala je že na več skupinskih razstavah, leta 2005 pa je imela svojo,
zelo uspešno samostojno razstavo v Galeriji Alga v Izoli. Od leta 1994 sodeluje na vseh
ekstemporih v Izoli in Piranu. Leta 2004 je bila nagrajena z zlato paleto, naslednje leto pa je
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bilo njeno delo izbrano kot zelo dobro. Prejela je tudi dve nagradi občinstva. Vsako leto
sodeluje tudi na ekstemporu v Kortah.
Njene slike so narejene na platno ali na deske, saj obenem s tehniko slikanja uporablja tudi
relief in tehniko mozaika. Predvsem pa ji je všeč kiparjenje. Na sprehodih ob morju rada
nabira od vode zbrušena gladka pisana stekelca, domov prinaša veje, polže, kamne … Vse to
vkomponira v svoja dela, tudi stare cunje. Predvsem pa ji je všeč, ko kaj lepega najde, čeprav
drugi ljudje tega niti ne opazijo, le mimo gredo. Nekoč je ob obali nabirala stekelca, pa jo je
ustavil mimoidoči in jo zafrkljivo nagovoril: »Le kaj mislite, da boste našla tukaj?« Nevina
Pečarič pa mu je odgovorila: »Kaj vi ne veste, da je najbogatejši človek tisti, ki ima
najcenejša zadovoljstva?« Mož se je zamislil in ji slednjič pritrdil, stavek pa je postal njen
slogan. Zelo se veseli majhnih, skromnih stvari.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 727 (4. oktober 2007), str. 10.

Slika 48: Slika Nevine Pečarič.
Sandra Kump
Cvetlična tihožitja, razstava akvarelov
V decembru 2007 je v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola svoja cvetlična tihožitja
razstavljala akademska slikarka Sandra Kump.
Sandra je risala in slikala že kot otrok. Motive za svoje risbice in slike je črpala največ iz
svoje domišljije in iz trpkih izkušenj lastnega otroštva, ko je veliko časa prebila v bolnicah in
zavodih.
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Risala sem velike medicinske sestre, ki majhne otroke špikajo z velikimi injekcijami.
Pred kratkim sem našla risbo, na kateri sem upodobila otroka, ki čepi v kletki, kletko
pa nosi drug otrok. Očitno sem se počutila ujeto in nesvobodno med tistimi zidovi. Ker
nisem mogla teči kot drugi otroci, sem risala. Največ sem risala ljudi: otroke, mame,
očete … Narava me takrat ni tako pritegnila.
Po končani osnovni šoli, ki je bila zanjo boleča izkušnja, se je Sandra vpisala v italijansko
gimnazijo, kjer se ji je odprl nov svet
Ljudje so bili prijazni, zanimali so se zame in za moje počutje, imeli so me radi.
Vzljubila sem italijansko kulturo. Vpis na italijansko gimnazijo mi je omogočil veliko
znanja in kasneje pogum, da sem se vpisala na univerzo v Italiji.
Še naprej je slikala in želela si je študirati slikarstvo v Benetkah. Vendar je doma niso
podpirali, želeli so, da si najprej pridobi poklic. »„Če ne, boš šivilja,“ je stalno ponavljal moj
oče.« Vseeno je šla delat sprejemne izpite na Likovni akademiji v Ljubljani, vpisala pa se je
na farmacijo v Trstu. Potem pa je šla na skrivaj delat še sprejemne izpite na beneško likovno
akademijo.
Takrat me je prvič zares skrbelo, kako bo. No, izpite sem naredila in novico sem
slednjič morala povedati staršem. Čas študija v Benetkah je bil najlepši čas mojega
življenja. To je bilo obdobje resnične svobode, dejanske in duhovne. V tem času nisem
bila nikoli obremenjena s tem, da drugače hodim, saj so me vsi cenili kot osebo.
Pomembno je bilo, kaj sem in kaj znam. Imela sem zelo dobre profesorje. Zato sem si
želela v Benetkah tudi ostati, vendar nisem imela finančnih možnosti. Vrnitev domov
je bila težka.
Po vrnitvi domov so jo starši nagovarjali, naj vpiše specialko v Ljubljani, saj v Benetkah
takrat še ni bilo specialističnega študija. To je tudi naredila, vendar se je po enem letu in pol
odločila, da se vrne domov. Študij v Ljubljani je bil zanjo zelo slaba izkušnja zaradi razmer na
fakulteti. Zaradi mrzlega podnebja so jo bolele noge, pogrešala pa je tudi prijatelje in
italijansko kulturo.
V tem okolju sem se počutila tuje in to me je uničevalo. V Ljubljani sem doživela, da
so name kazali s prstom in se mi posmehovali, kar se mi v Italiji nikoli ni zgodilo. V
italijanski kulturi in okolju sem doživela svojo emancipacijo: postala sem enakovredna
drugim. Tu naenkrat ni bila več pomembna moja invalidnost, ampak moje znanje,
moje ideje, vse, kar sem rekla, kar sem napisala … Moj doprinos je bil enakovreden in
pomemben. Tam sem postala bolj samozavestna in tam sem tudi rada slikala. Na
akademiji sem slikala akte in za to je bil potreben pogum.
Ko je prekinila specialistični študij v Ljubljani, je Sandra začela iskati delo na Obali. Delala je
v Mestni knjižnici Piran, Avditoriju Portorož, Obalnih galerijah Piran …
Ko sem delala sprejemne izpite v Benetkah, me je neki profesor vprašal, ali bom učila,
ko bom končala študij. Odgovorila sem mu, da raje ne, če pa bo potrebno, pa tudi to.
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Zdaj pa je bil čas, da se ekonomsko osamosvojim in začela sem delati v šoli. Učila
sem likovno vzgojo. Nato pa sva leta 1997 s partnerjem kupila stanovanje v Italiji.
Takrat sem bila zelo srečna, saj sva prej stanovala pri starših. Toda ob naporni službi
je bila tu še vsakodnevna vožnja, zato nisem imela duhovnega časa, da bi lahko
slikala. Tako sem se lotila tihožitja. To je bila zame meditacija o kompoziciji, barvah,
razmerjih v naravi …
Ko je Sandra rodila Ilario, je prenehala z delom v šoli in se je posvetila hčerki.
Njeno rojstvo mi je dalo nov polet. Zdaj se nameravam povsem posvetiti slikanju in
grafiki. Preden se je rodila Ilaria, sem hodila na grafično delavnico v Benetke. To je
bilo naporno obdobje mojega življenja, veliko sem se vozila, a čutila sem, da sem bolj
bogata, da bolj aktivno živim, in telesna utrujenost je postala drugotnega pomena. Zdaj
pa si zelo želim imeti grafični atelje.
Sandra bi rada tudi čim več razstavljala.
Iskrico ustvarjalnosti je treba negovati. Če veliko delamo, se iskra razplamti v ogenj,
če pa ne delamo, le tli in potem ugasne. Težko je negovati to iskro, vendar je dobro,
saj tako negujemo tudi svojo ustvarjalnost. S tem ko naredimo nekaj za sebe, naredimo
nekaj tudi za druge. Postanemo bolj izpolnjeni in stvari vidimo z drugačne
perspektive.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 737 (20. december 2007), str. 12.

Slika 49: Tihožitja s cvetjem Sandre Kump.
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Vitrine ustvarjalnosti
Darja Zdolšek in Špela Pahor
Ročno izdelane in poslikane pustne maske iz mavčne mase in
kaširanega papirja
Varovanka Varstveno-delovnega centra Koper, Enote Portorož, Darja Zdolšek in knjižničarka
Špela Pahor sta v pustnem času razstavili svoje ročno narejene pustne maske iz mavčne mase
in kaširanega papirja, poslikane z akrilnimi barvami. Matic Kromar je prispeval svoja pustna
oblačila, tako da so bile vitrine ustvarjalnosti res pustno pisane in vesele. Okrasili smo jih še z
barvnimi trakci, papirnatim snegom in fotografijami, ki prikazujejo postopek izdelave
beneških pustnih mask.

Slika 50: Zamorc in Lepa Vida, beneški maski Špele Pahor.
Marjan Valič
Zbirka triintridesetih Svetih pisem v različnih jezikih
V Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola je bila v velikonočnem času leta 2007 na
ogled postavljena razstava različnih izdaj Svetega pisma, skupaj triintrideset knjig, zbirka
pokojnega Marjana Valiča iz Portoroža. Marjan Valič je bil upokojeni turistični delavec ter
strasten proučevalec Svetega pisma in poliglot, saj je aktivno obvladal skoraj vse jezike, v
katerih so bila napisana Sveta pisma iz njegove zbirke. Besedila različnih izdaj je ljubiteljsko
primerjal med seboj ter tako bogatil svoje jezikovno znanje in poznavanje Svetega pisma,
knjige vseh knjig. Sestavljal si je tudi svoje ročno napisane slovarje, imel pa je tudi obsežno
zbirko slovarjev v knjižni obliki. Njegova zapuščina je zdaj last njegove družine, za razstavo
pa sta jo posodili soproga in hči Marjana.
69

V zbirki, ki je bila na ogled v vitrini ustvarjalnosti, so knjige Stare in Nove zaveze, evangeliji
in psalmi v danščini, slovenščini, nemščini, francoščini, angleščini, nizozemščini, švedščini,
ruščini, španščini, srbščini, finščini in celo v esperantu ter knjižica z odlomki Svetega pisma v
skoraj vseh jezikih sveta. Knjige so bile izdane v različnih evropskih in neevropskih založbah,
ki so imele svoje sedeže v Utrechtu in Antwerpnu, Londonu, Köbenhavnu, Ljubljani,
Firencah, Oslu, Moskvi, Madridu, Londonu, Stockholmu, Parizu, Beogradu, Stuttgartu,
Pieksämäkiju, Nashvillu in drugih krajih, ter pri mednarodnih družbah Gideon in The British
& Foreign Bible Society. Najstarejše Sveto pismo iz njegove zbirke je bilo izdano leta 1948,
najnovejše pa je iz leta 1999.
Razstava je bila na ogled en mesec. Ob tej priliki smo v knjižnici organizirali tudi predavanje
evangeličanskega pastorja Izeta Veladžića ter katoliškega duhovnika in župnika Janeza
Kobala iz Izole.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Družina – slovenski katoliški tednik 56, št. 16 (22. april
2007), str. 21.

Slika 51: Knjiga iz svetopisemske zbirke Marjana Valiča.
Janez in Marija Janežič
Razstava starih igrač
Zbiratelja Janez in Marija Janežič iz Kopra sta ob stalno zbirko več kot tisoč igrač, ki sta jo
posodila naši knjižnici in je na ogled obiskovalcem od leta 2004, v vitrino ustvarjalnosti
postavila še občasno razstavo igrač, ki so si jo lahko ogledali otroci iz vrtcev in šol.
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Slika 52: Del zbirke igrač Janeza in Marije Janežič.
Janez in Marija Janežič
Zbirka ključev in ključavnic
Zbirateljska strast res nima meja in pravi zbiratelji ljubijo vse predmete, ki kakorkoli
ohranjajo spomin na našo preteklost. Med temi so tudi ključi, lesene in kovane ključavnice,
žabice, obešanke, zapahi, vitrihi, rozete, tolkači, kljuke in drugi predmeti, ki sodijo k opremi
vsakovrstnih vrat v hiše in vile, gradove in bajte, obzidja in skrinje, blagajne, svinjake … Vse
to sta v knjižnici razstavila zbiratelja Janez in Marija Janežič, knjižničarke pa smo pripravile
tudi razstavo knjižnih del o hišah, vratih, skrinjicah, ključavnicah in zlatih ključkih … Med
knjigami, ki so bile razstavljene, so bila prozna dela različnih domačih in tujih pisateljev pa
tudi strokovna dela in veliko, veliko poezije. Ključavnice so za to, da zaklenemo nekaj
svojega, kar nam je pri srcu, zlati ključek pa odpira vrata čudežne skrinjice. Ključek do
skrinjice z zakladom, kjer se skriva znanje, ki je doma v knjigah, pa je prav branje, zato smo
povabile vse prvošolčke in drugošolčke, ki se branja šele učijo, na bibliopedagoške ure v našo
knjižnico. Ogledali so si razstavo ključev in ključavnic ter prisluhnili pravljicam, ki po naših
izkušnjah spodbujajo ljubezen do knjig in do branja.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 710 (7. junij 2007), str. 14.
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Slika 53: Iz zbirke ključavnic in ključev Janeza in Marije Janežič.
Mestna knjižnica Izola
Pregledna razstava knjižnih del o arhitektu Jožetu Plečniku
Dnevi evropske kulturne dediščine so bili v letu 2007 posvečeni slovenskemu arhitektu Jožetu
Plečniku. Ob tej priliki smo knjižničarke v vitrine postavile razstavo knjig, ki govorijo o tem
velikem možu, sestavile pa smo tudi knjižno uganko za osnovnošolske otroke, ki so s
pomočjo literature odgovarjali na vprašanja ter tako spoznali njegovo življenje in delo.

Slika 54: Del razstave knjig o Jožetu Plečniku, ki jih hrani Mestna knjižnica Izola.
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Ana Kastelic in Marijana Denac
Okrasni in uporabni predmeti
V vitrini ustvarjalnosti sta se predstavili tudi ustvarjalki Ana Kastelic in Marijana Denac.
Gospa Ana Kastelic se je v Mestni knjižnici Izola pred letom že predstavila. Nekaj časa je že
od tega, kar se je iz sive Ljubljane preselila k nam na morje. Najprej je nekaj let živela v Izoli,
potem si je za bivališče izbrala hišo v Boninih pri Kopru, kjer sta tudi njen atelje in galerija, v
kateri lahko razstavljajo vsi, ki kaj ustvarjajo, pa se še niso uveljavili. Še predobro se namreč
spominja časa, ko še niso vedeli zanjo, zato je rade volje ponudila možnost razstavljanja tudi
drugim začetnikom: »Najteže se je pokazati. Povsod je treba plačati, če hočeš razstavljati.
Veliko je takih ljudi, ki kaj delajo in prav je, da jih spoznamo. Ko se enkrat pokažeš in te
poznajo, lažje dobiš delo in naročila.«
Ana Kastelic je začela svojo kreativno pot že zgodaj. Sprva so jo pritegnili naravni materiali,
kar je bilo povezano s sprehodi v naravo in nabiranjem. Delala je tudi izdelke, za katere je bila
osnova steklenica: amfore, podstavki, svečniki, vazice, različne posodice in lončki. Tudi s
fotografijo se je ukvarjala, njena ljubezen pa so mozaiki. Ustvarja s kamenčki in školjkami,
keramičnimi ploščicami in drugimi materiali. Te dejavnosti je dopolnila z izdelovanjem
ploščic za oblaganje, z darilnim programom (poslovna darila, darila za različne priložnosti) in
spominki. Mozaike izdeluje tudi po naročilu, vodi pa še delavnice izdelovanja mozaika, ki so
lahko skupinske (do deset prijavljenih) ali individualne. Vabi tudi k ogledu njene spletne
strani www.ae-mozaiki.com. Je članica društva Zdrav podjetnik.
Gospa Marijana Denac je pred leti, ko je šlo podjetje, kjer je delala, v stečaj, ostala brez
službe. Zdaj je prijavljena na zavodu za zaposlovanje kot težje zaposljiva oseba zaradi
slabovidnosti in drugih zdravstvenih težav. Stara je štiriinštirideset let in doma gospodinji.
Ker odlično obvlada ročna dela, se je odločila, da bo poskusila s pletenjem in kvačkanjem. Že
kot devetletna deklica je namreč znala plesti nogavice, česar se je naučila od none. Potem ji je
mama pokazala, kako se dela izreze na puloverjih, od nje se je naučila tudi osnov kvačkanja.
Marsikaj ji je pokazala tudi tašča. Sicer pa je Marijana samoukinja, saj se je največ naučila iz
časopisov in knjig. V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola je razstavila kvačkane
zavese in prtičke, pletenine, kvačkane angelčke in košarice ter različne vezenine. Izdeluje tudi
gobeline in druga ročna dela. Za nekatere svoje izdelke je prejela tudi certifikat Obrtne
zbornice Slovenije in jih lahko prodaja kot umetnostno obrtne izdelke. Z njimi je tudi
sodelovala na poletnih sejmih v Kopru. Prav tako zna šivati, a šiva le zase. Njena dela so
narejena zelo natančno. Dela tudi po naročilu in če si želite novo pleteno majico ali kvačkane
zavese, jo lahko pokličete na telefonsko številko 05 627 1055 ali se oglasite pri njej na
Kosovelovem trgu 1 a v Kopru. Dela od štiri do osem ur na dan, kot bi bila v službi. Za
zavese z merami 80 × 80 cm porabi skoraj en mesec časa, za majico s kratkimi rokavi štiri
dni, za puloverček z dolgimi rokavi deset dni …
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 724 (13. september 2007), str. 10.
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Slika 55: Ročna dela Marijane Denac. Foto: Marijana Denac.
Nataša Fafangel
Krpanke
V novembru leta 2007 se nam je s svojimi izdelki ponovno predstavila Nataša Fafangel, ki je
v vitrino zložila svoje krpanke, narejene v tehniki patchwork.
Nataša se je začela s krpankami ukvarjati pred slabimi petnajstimi leti. Svoje prve izdelke,
kuhinjske prijemalke, je šivala ročno. Kasneje si je kupila svoj prvi šivalni stroj, s katerim je
bilo delo lažje in hitrejše. Nataša šiva prešite odejice in odeje vseh velikosti za otroke in
odrasle, okrasne blazine, pogrinjke, nadprte, kuhinjske prijemalke in rokavice, ljubke
zvezdice in druge okraske za jelko, prte za jedilno mizo in zavese za okna ter predpasnike za
male in velike gospodinje. Šiva po lastnem navdihu in tudi po naročilu.

Slika 56: Blazina s srčkom Nataše Fafangel. Foto: Nataša Fafangel.
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Janez Janežič
Stare božične jaslice
V decembru 2007 smo v Mestni knjižnici Izola gostili božično razstavo koprskega zbiratelja
Janeza Janežiča, ki je bila na ogled do praznika Svetih treh kraljev v začetku naslednjega leta.
Zbirka je obsegala več sto starih predmetov, ki se navezujejo na ljudski običaj postavljanja
domačih jaslic ob božičnih praznikih. Jaslice so bile pri nas na Slovenskem predvsem kotne,
kasneje pa tudi namizne. Na razstavi so prikazane na karton tiskane in barvane jaslice, ki so
jih izdelovali v tovarni igrač Loton v Ljubljani, jaslice iz pobarvane lepenke, ki so jih priložili
časopisom, ljudje pa so jih doma izrezali iz šablon in postavili na z mahom prekrito podlago v
kot pod križem ali na predalnik, ter kartonske premične večdimenzionalne jaslice v barvah.
Figurice svetopisemskih oseb iz božične noči so izdelovali tudi iz keramike, porcelana in
celuloida. Razstavljene keramične figurice so bile iz začetka 20. stoletja, nekatere celo iz 19.
stoletja. Med njimi je bilo posebno zanimivih šestnajst beneških keramičnih figuric, izdelanih
zelo natančno in z občutkom, ki so predstavljale različna kmečka opravila, obrti in poklice:
ribiča, pastirja, krušarico, vinarja, peka, kuharico, nabiralko dračja … Figurice iz celuloida so
izdelovali med obema vojnama. Na ogled so bile še mavčne figurice in leseni kalupi za
odlivanje mavčne mase pa lesene, ročno rezljane jaslice iz začetka 19. stoletja. Razstavljeni so
bili tudi kalupi iz mavca in kavčuka. Poleg vsakovrstnih oblik hlevčkov, nad katerimi so bdeli
angeli in zvezde repatice ter kazali pastirjem pot, smo lahko občudovali tudi različne hiške,
vodnjake, mostičke … Kamele Svetih treh kraljev so se družile z ovcami, vsi pa so bili skupaj
s pastirji namenjeni na obisk k novorojenemu Detetu. Posebno dragocen razstavni eksponat so
predstavljale Lampičeve in Zajčeve jaslice. Duhovnik Lampič je bil odličen slikar, ki je
veliko potoval in v prostem času izdeloval jaslice. Tine Zajc pa je bil kipar, ki se je, da bi kaj
zaslužil za preživetje, lotil tudi oblikovanja jasličnih figuric. Razstavljene so bile še prve
žarnice, ki so v 20. stoletju krasile jaslice, izdelovali pa so jih v tovarnah Osram, Royal in
Hasag. Za Janežičevo zbirko je značilno tudi to, da so vsi predmeti v njej še uporabni, tako
tudi žarnice v obliki svečk, ki še vedno gorijo.
Zbiratelj Janez Janežič rad poudarja vzgojni in poučni pomen jaslic, pričakovanje, navdušenje
in veselje, ki je v predbožičnem času vladalo v družini in posebno med otroki. Ob
postavljanju jaslic se je družina še posebno povezala, saj so priprave na praznike trajale tudi
do dva meseca. Otroci so nabirali mah, odrasli so ponekod iz lesa ali mavca jaslične figurice
izdelovali tudi sami. Posebej zahtevno in dolgotrajno je bilo postavljanje jaslic po cerkvah.
Vsi so se veselili praznikov tudi zato, ker so vedeli, da bo takrat gospodinja spekla boljši kruh
ali da bo na mizi celo potica. Ob postavljanju jaslic so otroci od starejših spoznavali
svetopisemske zgodbe, veliko so peli in se pogovarjali. Ko se spomnimo na svoj dom in ure,
ko smo staršem pomagali delati jaslice, smo še danes ponosni in veseli. Del tega veselja smo
želeli posredovati našim bralcem in drugim uporabnikom Mestne knjižnice Izola tudi s
postavitvijo božične razstave.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 732 (15. november 2007), str. 6.
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Slika 57: Del zbirke božičnih jaslic zbiratelja Janeza Janežiča v vitrini ustvarjalnosti.
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Razstave v letu 2008
Stene ustvarjalnosti
Sonja Pišlar
Miniaturne jedkanice
Januarja 2008 je svoje miniaturne jedkanice živih barv z arhitekturnimi motivi obalnih mest
na ogled postavila Sonja Pišlar iz Kopra, tudi članica Kulturnega društva likovnih umetnikov
LIK Izola. Sonjo umetnost in likovno izražanje zanimata že dolgo, zato se je tudi vpisala na
Srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani, končala pa je še Šolo uporabnih umetnosti Famul
Stuart, na kateri se je učila klasičnih grafičnih tehnik, kot so jedkanica, lesorez, linorez, suha
igla in druge. Njena najljubša tehnika je lesorez, tudi linorez, zdaj pa se je navdušila nad
malimi formati, ki jih skuša likovno izraziti v tehniki jedkanice. Mali formati so ji blizu tudi
zato, ker je ugotovila, da jih na tržišču ni: »Kot motiv sem izbrala obalna mesta Izolo, Koper
in Piran, ki jih umetniki večinoma upodabljajo na velikih oljnih platnih, teh pa si ne more
vsak privoščiti.« Sonja bi se rada ukvarjala z grafičnim oblikovanjem. Poskusila se je že v
izdelovanju vizitk, privlačijo pa jo tudi celostna podoba in drugi izzivi sodobnega grafičnega
oblikovanja.
Sonja Pišlar je doslej sodelovala že na več skupinskih razstavah v okviru šole Famul Stuart in
društva LIK, to pa je bila njena prva samostojna razstava.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 740 (10. januar 2008), str. 10.
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Slika 58: Miniaturna jedkanica Sonje Pišlar.
Rok Dolničar
Utrinki iz narave, razstava fotografij
V februarju 2008 smo obiskovalce Mestne knjižnice Izola povabili na razstavo umetniških
fotografij Roka Dolničarja iz cikla Utrinki iz narave. Avtor se je rodil leta 1971 na Jesenicah,
a je skoraj vse življenje preživel v Portorožu. Je samostojni fotograf, ki se predvsem ukvarja z
naravoslovno fotografijo.
Poleg staršev sta ga že kot otroka z naravo seznanjala babica in dedek. Dedek, tudi sam
ljubiteljski fotograf, mu je pogosto govoril o fotografiji in mu kazal fotoaparate. Babica pa mu
je približala lepoto rastlin in mu venomer pripovedovala, da čutijo in slišijo.
Rok Dolničar je diplomiral na Inštitutu za fotografijo v New Yorku (New York Institute of
Photography), kjer je prejel tudi dve nagradi za nadpovprečne fotografske projekte. Ena
izmed njegovih fotografij je bila uvrščena v študentski knjižni arhiv.
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V Sloveniji je razstavljal v Tehniškem muzeju Slovenije Bistra pri Vrhniki v sklopu Geinega
prvega fotografskega natečaja Svet je tvoj. Razstavljal je tudi v Lekovi galeriji v Ljubljani,
kjer je prikazal del Krajinskega parka Sečoveljske soline v različnih časovnih obdobjih in
tradicionalno pridelovanje soli v zadnjih šeststo letih. Njegova želja je bila predstaviti javnosti
ta čudoviti biser naše dežele. Razstava je potekala v okviru tedna otroka na prireditvi Družine
se predstavijo, ki jo je organizirala Zveza prijateljev mladine Slovenije.
S fotografsko razstavo je tudi podpiral Unichemov projekt Ekološko vrtnarjenje, ki je potekal
v Mercatorjevih in Merkurjevih hipermarketih po Sloveniji. Razstavo je uradno odprl vrhniški
župan na tradicionalnem dnevu odprtih vrat na sedežu podjetja Unichem, d. o. o., v Sinji
Gorici.
Svoje delo Črni trn – piransko fotografijo meseca – je razstavljal v Cerkvi Marije Zdravja na
piranski Punti.
Med 27. in 30. septembrom 2007 se je udeležil treh mednarodnih fotografskih ekstemporov v
Novigradu na Hrvaškem (glej www.comunita-cittanova.hr), na katerih je sodelovalo
štiriinosemdeset fotografov.
Sodeluje z revijo Kalia, pri kateri je bil predsedujoči član strokovne žirije njenega prvega
fotonatečaja, in revijo Gaia, pri kateri fotografira za njeno naslovnico.
Med drugim je član fotografskega kluba E-fotografija s sedežem v Ljubljani ter Društva
popotnih fotografov in fotoreporterjev Slovenije, prav tako s sedežem v Ljubljani. Je član
Fotografskega kluba Besenghi, ki deluje kot sekcija pod okriljem Skupnosti Italijanov
Pasquale Besenghi degli Ughi Izola. Deluje tudi v Udrugi fotografa Istre (UFI) s sedežem v
Novigradu, kamor je bil povabljen k sodelovanju.
Je član Severnoameriške zveze za naravoslovno fotografijo (NANPA, North American Nature
Photography Association, www.nanpa.org), ki se zavzema za ohranjanje narave s
fotografskim medijem. »Tudi sam sem v fotografiranju naravoslovnih motivov našel višji
pomen: osveščanje javnosti o neprecenljivi vrednosti naravnega habitata, na katerega
človeštvo pogosto pozablja,« pravi. Njegove fotografije vsebujejo nianso umetniškega
pridiha. Vzroke za to najdemo v Rokovem čutenju in pogledu na naravo, ki jo vedno
intenzivno doživlja.
Rok je zelo ponosen na svoje dosežke in talent, ki ga bo še naprej z vztrajnostjo in veseljem
razvijal.
Njegov moto je: »Narava je zakon!«
Njegov kontaktni naslov: phototrack@gmail.com.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Likovni svet – mednarodni likovni informator, št. 125
(februar 2008), str. 50–51.
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Slika 59: Bled Roka Dolničarja.
Dora Benčič
Istra, razstava fotografij
V četrtek, 20. marca 2008, se je na tridesetem večernem klepetu z »Zanimivimi Izolani« v
pogovoru s Ksenijo Orel predstavila Dora Benčič, fotografinja v pokoju. Večerni klepet je
pesniško in glasbeno pospremil Bogdan Gerk. Obenem smo v knjižnici pripravili razstavo
njenih črno-belih umetniških fotografij z istrskimi motivi.
Leta 1955 je v Hrušici, pri Podgradu, na avtobus za Izolo stopilo dekletce, ki je s seboj vzelo
lastnoročno pleteno torbico, v kateri so si družbo delale štiri fotografije svojih domačih, nekaj
drobiža in spričevalo o zaključeni nižji gimnaziji. V Izoli so jo čakali mama, oče in bratec. Že
po treh dneh bivanja v Izoli, v mestecu, ki ga še ni poznala, je vzela pot pod noge, odločena,
da si poišče delo. Na občini ji je neki možakar tik pred upokojitvijo svetoval, naj stopi k
šivilji, ki naj bi potrebovala vsaj tri vajenke. Tako je tudi storila, vendar ji je šivilja dejala, da
je že dan prej k sebi vzela tri vajenke in da zanjo več ni prostora. Objokana se je vrnila k
možakarju na občino, ki ji je svetoval naj poskusi še pri fotografu. Prišla je do fotografske
delavnice in na vratih je res visel listič, na katerem je pisalo, da k sodelovanju vabijo nove
sodelavce. Dekletce si je listek ogledovalo, med tem pa si je visok moški na pragu fotografske
delavnice ogledoval njo, misleč, da se želi fotografirati, ona pa mu je zaupala, da si želi službe
pri njih. Tako se je za Doro Benčič začela osemintrideset let dolga pustolovščina v svetu
fotografije.
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V fotografski delavnici je bila takoj lepo sprejeta. Dela ni manjkalo, dve italijanski dekleti pa
sta že bili namenjeni v Italijo. Veliko so se pogovarjali o samem poteku dela, na praktičnih
primerih pa se je že učila poklica. Predvsem se je kmalu seznanila z retušo negativov, brez
katere takrat preprosto ni šlo in s katero se je dalo omiliti kakšno nepravilnost na obrazu ali
omiliti kakšno gubico. Skratka fotograf je z retušo lahko odvzel kakšno leto in tega so se
stranke vedno znova veselile. V fotografski delavnici je bilo vselej pestro, saj so se ljudje vsa
dolga leta prihajali fotografirat za vse možne osebne listine, nikoli pa ni manjkalo niti
zunanjega dela, se pravi fotografiranja šolskih razredov, vrtcev, raznoraznih nastopov,
proslav, pustnih sprevodov, odhodov v pokoj, krstov, obhajil, birm in porok pa tudi pogrebov.
Vsemu temu je sledilo delo v temnici, kjer je svetila le šibka, zastrta zelena lučka. Delo je
potekalo ročno, s povečevali in kontaktnimi aparati. Fotografije so takrat razvijali v različno
velikih banjicah – odvisno pač od formata fotografije, tekočine in snovi so v glavnem mešali z
rokami, saj je bilo s pinceto težko delati, ker so bile fotografije lužnate in so polzele iz rok.
Posebno zahtevno je bilo delo v temnici v vročih poletnih mesecih, saj takrat niso poznali ne
hlajenja ne prezračevanja, ob vsem tem pa so vdihovali še močne strupe. »Vendar fotografija
in z njo povezano delo človeka nikakor ne more zdolgočasiti,« pove resnobno gospa Dora. Še
več: fotografijo preprosto ljubiš. V tem vzdušju se je spoštljivi prijateljski odnos med
sodelavcema v fotografski delavnici preprosto potopil v kemijo čustev. Erminij in Dora
Benčič sta se poročila leta 1961. Vse do sredine devetdesetih sta delovala kot neločljivi
fotografski par iz Foto Ideala. Med tem ko je gospa Dora uživala v portretiranju, se je njen
soprog ukvarjal s tehnično fotografijo. Za razne kataloge in prospekte je fotografiral igrače,
izdelane v izolski Mehanotehniki, delal je tudi za koprski Pokrajinski muzej in piranski
Pomorski muzej Sergej Mašera ter za izolsko Ladjedelnico 2. oktober in za podjetje Lama
Dekani. V enem dnevu se je zvrstilo kar nekaj različnih del, predvsem pa različnih prijemov,
ki so popestrili dan, nedelje pa sta redno preživljala na prostem, skoraj vedno oziroma
praviloma v družbi svojega fotoaparata.
V nekem življenjskem obdobju pa se je v Dori Benčič naselil prijeten nemir, kot neka
notranja potreba po nečem novem. Istra, ta lepa deželica, se ji je usedla v srce in jo
navdihovala. Z možem sta obiskovala opustele zaselke in vasice, ki sta jih imenovala istrska
gnezda, kjer so pasji lajež ali sramežljivi pogled izza majavih škur ter propadajoči zidovi in za
vedno zaprta vrata proseče iskali nekoga, ki bi vso to živečo preteklost ovekovečil. Tako so
nastali črno-beli fotografski motivi, kot so na primer brenta pred istrskim portonom ali
osamljeni starček pod domačo murvo s pogledom uprtim v neobdelan vinograd. Ta notranja
potreba po umetniškem fotografiranju ji je vlivala novih spodbud, tako da se je leta 1974
vključila v Društvo slovenskih filmskih delavcev iz Ljubljane. Sestajali so se vsak prvi
ponedeljek v mesecu. Debatirali so o svojih izkušnjah, zelo dragoceni pa so bili napotki, ki so
jih fotografi dobivali od domačih in tujih strokovnjakov portretistov. V okviru tega društva je
bila za posamezno fotografijo večkrat nagrajena, tudi v tujini, razstavljala pa je vsaj
petnajstkrat. Njena fotografija je prišla vse do ZDA.
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Njeni motivi so istrski človek, kamen in morje. Iz tega cikla nam je gospa Dora Benčič
predstavila smetano svojega ustvarjanja. Razloge, da so njene fotografije črno-bele, gre iskati
v njenem osamljenem otroštvu, ko je v gozdu objemala drevesa, opazovala rosne kapljice,
božala mah. Že takrat so se ji v spomin vtisnile prve fotografije, poleg tega pa je tematika, ki
se je je lotevala, dobesedno zahtevala, klicala po črno-beli obdelavi in ne nazadnje ima črnobela fotografija, v vseh svojih odtenkih, večjo izpovedno moč.
Fotografija je Doro Benčič notranje bogatila, ji vlivala mnogo veselja, samozavesti, zdravja.
Ni bila sestavni del njenega življenja. Bila je njeno življenje.
 Ksenija Orel

Slika 60: Fotografinja Dora Benčič s svojimi črno-belimi motivi Istre.
Martina Žerjal
Moja cvetoča drevesa, razstava slik
Marca 2008 je knjižnico polepšala likovna razstava Moja cvetoča drevesa akademske slikarke
Martine Žerjal iz Izole. Z njimi je avtorica želela v knjižnico priklicati pomlad. To je že njena
druga razstava pri nas, saj je v lanskem poletju razstavljala slike iz ciklusa Moje palete – moji
travniki – moji cvetoči travniki.
Martina Žerjal se je najprej izobraževala in delala na tehničnem področju, kasneje pa je
zaključila študij slikarstva na beneški Accademii di Belle Arti. Je mentorica slikarske skupine,
ki deluje v okviru Skupnosti Italijanov Pasquale Besenghi degli Ughi s sedežem v
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Manziolijevi palači v Izoli. Na kulturnem področju se ukvarja z likovnim izobraževanjem
odraslih in mladine, s slikarskimi delavnicami za otroke, scenografijo in slikanjem. Že vrsto
let tudi igra mandolino in mandolo v glasbeni skupini Serenate iz Pirana.
Meščani jo poznajo z ulice, saj živi in dela v rodni Izoli, svoja umetniška dela pa predstavlja v
ateljeju v starem mestnem jedru. Večkrat je samostojno in skupinsko razstavljala. Nazadnje je
sodelovala na prvi izvedbi razstavne prireditve Salone d’autunno dell’arte triestina v palači
Costanzi v Trstu. O njenem delu je umetnostni zgodovinar in likovni kritik Dejan
Mehmedovič zapisal: »Monumentalna izpolnjenost platna s kromatsko usklajeno površino je
gotovo ena izmed avtoričinih slogovnih karakteristik. Vsekakor pa se slikarka ne odreka
gestualnemu slikanju. To sta le dve konstanti, ki danes spremljata njena likovna dela skozi čas
in osebni intimni prostor ustvarjanja.« Rada se loteva vseh slikarskih tehnik, motivno pa ji je
posebno blizu narava, okolje, v katerem živi. Rada slika morje, jadrnice, galebe, vodo,
zrak …
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Likovni svet – mednarodni likovni informator, št. 127
(marec 2008), str. 16–17.

Slika 61: Cvetoča drevesa Martine Žerjal.
Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Svetlobe v duši – svetlobe v telesu, razstava slik
Člani Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK so poleti priredili razstavo svojih slik z
naslovom Svetlobe v duši – svetlobe v telesu.

83

Slika 62: Svetlobe v duši – svetlobe v telesu članov društva LIK.
Gianni Collori
Slike na platnu
Gianni Collori je nekdanji kitarist legendarnih Faraonov in še vedno igra v svojem ansamblu
4ever band. Zadnje čase se poleg glasbe posveča tudi slikanju. V avgustu leta 2008 je nekaj
svojih slik razstavil v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola. Takrat smo se odločili,
da mu postavimo nekaj vprašanj.
Koliko časa se že posvečate slikanju? Je to morda ljubezen še iz otroških dni?
Vsekakor, že v otroških letih je vsako moje srečanje s katerokoli površino, kjer so svinčniki in
barvice puščali sledi, pomenilo nastanek nove sličice ali risbe. Pri likovnem pouku sem – v
nasprotju s prej omenjenim »ustvarjanjem« – bil deležen spodbudnih pohval, a žal, za šolanje
na likovni šoli ni zadostovala moja nadarjenost, primanjkovalo je denarja. Veliko let kasneje
sem na Finskem, kot glasbenik gastarbajter, naletel na trgovino s slikarskimi potrebščinami.
Prvih veščin risanja in slikanja sem se učil iz ustreznih knjig in revij ter nato v likovnih
društvih z akademsko izobraženimi, resnično dobrimi mentorji.
Katere motive najraje upodabljate?
Včasih se zanimanje za določen motiv pojavi samo od sebe, včasih me pritegnejo motivi, ki
jih z namenom učenja slikamo v Likovnem klubu Solinar Piran, katerega član sem že sedem
let. Zelo sem napredoval pri portretiranju, presenetljivo odkritje je bilo zame slikanje krajin in
vedut v naravi ali recimo tihožitij v ateljeju.
S kakšno tehniko najraje slikate?
Že učenje in spoznavanje različnih tehnik je podobno vznemirljivemu raziskovanju.
Prepustim se občutku in trenutnemu razpoloženju. In vedno znova ugotovim, da je prav
slikanje z oljem na platno pravo razkošje in užitek.
Rekli ste, da se v slikarstvu še iščete. Od realističnega slikarstva ste se preusmerili v
abstraktno in čopič zamenjali s slikarsko lopatico. Kam vas vodijo vaša slikarska
potovanja?
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Da bi to vedel … Slikanje realističnih slik, portretov recimo, zahteva natančnost in tisoče
drobnih potez, prefinjenih nanosov. Potem si zaželim bolj sproščenih gest, z več spontanosti,
v ritmu barvnih kontrastov ter igri svetlobe in senc. Morda je prav ta raznolikost moj slog?
V Piranu ste v Ulici IX. korpusa dobili v najem atelje. Ste ga morda dobili v najem od
občine? Kako ste ga poimenovali in kaj se v njem dogaja?
Prostor je v pritličju stavbe starega piranskega vrtca. Nekoč je bila v njem tapetniška
delavnica, ki jo je najemnik zapustil. Z odvozom krame iz tega prostora je bilo zelo veliko
dela. Poravnati je bilo treba nekaj računov za elektriko, vse temeljito očistiti, prepleskati
stene. Dokler lastnik – piranska župnija – ne prične s prenovo celotnega objekta, imam tukaj
atelje za slikanje in druženje s svojimi prijatelji glasbeniki.
Mislite, da bi v Piranu potrebovali več takih kotičkov, da bi mesto oživelo? Tako nam
vsaj kažejo primeri iz Izole. Kaj menite vi?
Gotovo, da vsaka nova vsebina ali dejavnost v piranskih pritličjih pomenita korak k lepšemu
vzdušju v mestu. Nekatere ulice bi lahko bile namenjene umetniškim vsebinam, druge
glasbenim, tudi raznim obrtniškim dejavnostim, prodaji spominkov, zgoščenk, tudi
instrumentov. Že mesece in mesece zaprta stanovanja delujejo malodušno, zanemarjene kleti
in zaprti trgovski lokali pa naravnost depresivno. Ti prostori bi lahko pomenili priložnost za
kreativno preživljanje prostega časa različnih starostnih skupin, ki se običajno začne s
pridobivanjem novih znanj z različnih, ne le umetniških področij.
Se še ukvarjate z glasbo? Kje trenutno igrate?
S komercialno glasbo se ne ukvarjam več toliko kot nekoč. V triu 4ever band igram v
jesenskih in zimskih mesecih, a vedno bolj si želim da bi igral za dušo – glasbo, ki jo imam
zares rad. S starimi prijatelji, morda tudi kot »ta prava« skupina.
Faraoni so bili svoje čase precej znan ansambel. Načrtujete kakšne jubilejne koncerte?
Morda ob naslednjem jubileju, saj smo lani v San Simonu obeležili štirideseto obletnico
ustanovitve Faraonov, pred nekaj leti pa v Piranu trideseto obletnico skupine Spomin. Posebni
občutki so to, vredno bi jih bilo podoživeti!
Tudi vaši otroci so glasbeniki. Katera glasbila igrajo? Ali igrajo v kakšni zasedbi?
Imam hčerko Natašo, ki ima dva sinčka. Ne, ni glasbenica. Zanimanje za glasbo pa opažam
pri starejšem vnuku Janu. Oba moja sinova, starejši sin Tomi in mlajši Teo, sta bila člana rock
skupine Pazi vlak. Tomiju za glasbo danes ne ostane dovolj časa, ker ima redno službo, tu in
tam kaj zaigrava in zapojeva za ožji krog prijateljev. Teo je kitarist, igra v zasedbah Cubejazz,
Arei in Nas3 ter spremljevalnih skupinah različnih glasbenikov. Glasba je njegova življenjska
odločitev, letos zaključuje študij jazza na graškem konservatoriju.
Kateri so vaši konjički? Ali je res, da se ukvarjate tudi z ročno masažo?
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Že desetletja redno vadim v fitnesu, kolesarim, tečem, opravil sem tečaj klasične masaže. Po
vseh izkušnjah, ki sem jih imel in so jih imeli moji kolegi glasbeniki, sem ostal stanoviten
zagovornik zdravih življenjskih navad.
Ste si res pred leti spremenili ime? Zakaj?
Imena nisem spremenil – ponovno imam priimek svojega očeta, ki je izhajal z juga Italije. V
povojnih letih je bilo potujčevanje priimkov uradno izvajana praksa pritiska na ljudi, ki se mu
moj oče ni mogel izogniti. Marsikdo, ki misli, da sem to naredil le iz kaprice, se moti.
Načrtujete tudi glasbeno odprtje svoje slikarske razstave v Mestni knjižnici Izola. Kdaj
bo ta dogodek in kdo bo nastopil skupaj z vami?
Razstava novejših likovnih del v MKI bo predvidoma še letos in želim si nastopiti s
sinovoma, morda tudi s kakšnim od mojih prijateljev iz skupin Faraoni, Spomin …
Želite še kaj sporočiti, kakšno spodbudno misel, na primer o ustvarjalnosti?
Biti neobremenjen, novega znanja in izkušenj željan ustvarjalec! Na kateremkoli področju,
najsi bo to glasba ali slikarstvo, učenje tujih jezikov, ročna dela ali posvečanje skrbi za zdrave
življenjske navade.
Zahvaljujemo se vam za pogovor in vas vabimo, da v naslednjem letu ponovno
razstavljate pri nas. Veseli bomo vaših novih stvaritev.
Izjemno sem vesel vašega vabila – ne nazadnje sem v Izoli preživel prav otroška leta, na
katera imam zelo lepe spomine. To bo priložnost, da se ponovno zberemo stari znanci in
prijatelji.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 18, št. 9 (september 2008), str.
12–13.

Slika 63: Gianni Collori s svojimi slikami.
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Helena Fafangel Lupinc
Razstava slik
Rojena je bila 25. maja leta 1944 v Ljubljani, z dvanajstimi leti pa je z družino prišla živet v
Izolo, ki jo ima nadvse rada. Tu si je ustvarila družino in kot tehnična risarka delala v Elektro
Primorski do svoje upokojitve pred devetimi leti. Že prej je rada risala, ko pa se je leta 1999
upokojila, se je slikanju čisto posvetila. Vpisala se je v izolsko Kulturno društvo likovnih
umetnikov LIK, kjer je opravila več izobraževanj. Njen prvi mentor je bil slikar Teo Tavželj,
zadnja mentorica pa Marlene Zorjan. Izraža se v različnih likovnih tehnikah, najraje pa ima
akvarel. V Mestni knjižnici Izola je v juliju leta 2008 obiskovalcem predstavila svoje slike v
akrilni tehniki, saj je akvarele že vse razdala. Preizkusila se je tudi v grafiki. Njena najljubša
motivika so krajine. Že dvakrat je sodelovala na ekstemporu v Izoli, enkrat pa v Italiji. Za
seboj ima že sedem skupinskih razstav, ki so se selile tudi po Sloveniji. Ob četrtkih hodi slikat
v prostore društva LIK, najraje pa slika v svojem ateljeju, v vikendu na Baredih, kjer ima
božji mir. Družbo ji delajo zajčki, kokoške, račke, psi in sosedove mucke. Tukaj se gre tudi
kmetico in na zemlji pridela vsakega malo. Rada ima vnuka Jureta in hčerko Natašo Fafangel,
ki je svoje krpanke že dvakrat razstavljala v naši knjižnici.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 766 (17. julij 2008), str. 13.

Slika 64: Sončnice Helene Fafangel Lupinc.
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Dušan Kmetec
Jaz in morje, razstava slik
V Mestni knjižnici Izola je bila na začetku junija 2008 odprta slikarska razstava Dušana
Kmetca z naslovom Jaz in morje. Razstavljenih je bilo šest platen večinoma večjega, pa tudi
manjšega formata, poslikanih v akrilni tehniki. Velike površine turkizno modre barve, ki
predstavljajo morje in nebo nad njim, ter ribiči pri svojih vsakdanjih opravilih, kot so kalanje
in dviganje mrež iz morja, odbiranje ulova, čiščenje, zlaganje in šivanje mrež, so slikarjevi
priljubljeni motivi. Tu je še od maestrala razburkano morje v tisočih odtenkih modre barve in
v pristanu mirno zibajoče se barke v vijoličnih odtenkih. Morje je za Dušana vsakdanji izziv,
saj se z njim že skoraj štirideset let ukvarja tudi profesionalno kot ribič.
V sebi nosim in čutim ljubezen in spoštovanje do morja, zato so mnoge moje slike
tematsko vezane na krajino, dogajanja in življenje ljudi ob in na morju. S slikami
pripovedujem zgodbe. Pri slikanju uporabljam različne tehnike in pristope. Na platno,
papir, karton … prenašam svoja čutenja in doživetja, ki se me kakorkoli dotaknejo in
se mi vtisnejo v spomin.
Dušan Kmetec je bil rojen leta 1953 v Mariboru, od leta 1957 živi ob morju, najprej v Seči,
nato v Piranu. Z ljubiteljskim slikarstvom se ukvarja že več kot dvajset let. Ko je bilo leta
1993 v Piranu ustanovljeno danes priznano in cenjeno društvo Likovni klub Solinar, je Dušan
postal njegov član. Likovno se je izobraževal na številnih tečajih in v likovnih kolonijah pod
vodstvom različnih akademskih slikarjev. Njegovi mentorji so bili med drugimi Andrej
Trobentar, Jože Pohlen, Joni Zakonjšek, Gani Llalloshi. Včlanjen je tudi v Likovno skupino
Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran (Gruppo di pittura della Comunità degli Italiani
Giuseppe Tartini di Pirano), ki deluje pod vodstvom likovne pedagoginje Liliane Stipanov. V
okviru obeh skupin je večkrat sodeloval na skupinskih razstavah v Piranu in drugih mestih v
Sloveniji in tudi Italiji. Pogosto sodeluje na domačih in tujih mednarodnih ekstemporih in
likovnih natečajih, kjer je dobil tudi nekaj nagrad in priznanj.
Po besedah njegovega prijatelja, bibliotekarja Vladimirja Bernetiča, sodi Dušan Kmetec »v
specifičen krog slikarjev marinistov – tistih ustvarjalcev, ki slikajo predvsem morske krajine,
ladijske portrete v škverih in mandračih, tihožitja z mrežami, dogajanja na morju … Ob tem
pa je kot figuralik marinist pri nas edinstven. Njegove figure so predvsem piranski ribiči,
postavljeni v delovno okolje – na ladjah, ob mrežah.« Svoj pogled obrača k barkam v
pristanišču, k morju, ribičem … in s tem ohranja kolektivni spomin na tipične značilnosti
življenja ob morju in njegove protagoniste.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 762 (19. junij 2008), str. 10.
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Slika 65: Ribiči Dušana Kmetca.
Sonja Kočevar
Ritmi in odsevi narave, razstava fotografij
Sonja Kočevar je v oktobru 2008 v Kotičku ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola razstavljala
svoje barvne in črno-bele fotografije narave s pomenljivimi naslovi: Figa; Kvartet Fiesa za
jezero, trsje, figo in nebo; Refleksija; Talisman ljubezni – popolni par v območju somraka;
Izolska bukolika; Soline.
S fotografijo se je začela ukvarjati pred več kot petindvajsetimi leti, ko je s svojim bodočim
možem Theom odšla živet v Holandijo in kasneje v Ameriko. Takrat je imela enostaven
fotoaparat Olympus. Ker ni znala nizozemskega jezika, je na raznih družabnih srečanjih,
kamor sta bila z možem povabljena, pogovor nadomestila s fotografiranjem udeležencev.
Rada sem delala improvizacije z svojimi portretiranci. Takrat sem ugotovila, da smo
vsi fotogenični. Ko je človek v fokusu s svojim občutkom, je fotogeničen. Če pa se
zaveda fotoaparata kot stvari zunaj sebe, potem fotografija ne uspe. V angleščini
rečejo fotografiranju to shoot a picture – če prenesem dobesedni pomen iz tega jezika
v slovenščino, lahko rečem, da rada ubijam ljudi z njihovo lepoto! Res sem rada
portretirala.
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Črno-bele fotografije je sama razvijala. Tudi v svojem kasnejšem fotografskem razvoju je
Sonja Kočevar ostala zvesta klasiki.
Ne maram digitalnih fotoaparatov. Tam sicer lahko velikokrat poskušaš, nato pa brišeš
fotografije in ohraniš najboljše. Pri klasični fotografiji pa me vznemirja pozornost, ki
jo moraš posvetiti motivu. Moraš biti koncentriran, da ne zapraviš fotografije. Rada
imam presenečenja, ko pri fotografu odkriješ, kaj si naredil. Vedno imam s seboj
fotoaparat. Moj najljubši film je 400 ASA, ki je zelo občutljiv film in daje kontraste v
detajlih. Porabim približno en film na mesec. Najbolj me fascinira naravna svetloba.
Ta ognjeni element iztrga iz teme stvari, ki jih sicer ne vidim, zato me zelo privlači.
Zato nikoli ne delam s flešem. Rajši naredim malo bolj zatemnjeno sliko kot pa
presvetljeno. Tudi tu velja pregovor: Manj je več.
Po vrnitvi v Slovenijo jo je nekako leta 1997 začela pritegovati narava. Tudi v knjižnici
razstavljene fotografije so iz tistega obdobja.
Na razstavi so moji prvi zavestno narejeni pejsaži v naravi. V naravi sem opazila
ritem, glasbo. Vse te veje, ki visijo križemkražem na drevesih, kaotično rastlinje, pa
trsje, ki pokončno valovi v vetru, interferenca vode, ki jo vzvalovi že rahla sapica,
svetloba s sonca in neba, ki se zrcali v vodi ter ustvarja temne in svetle površine,
živali … Vsa ta komunikacija med elementi narave me je pritegnila. V tem sem
odkrivala ritem in glasbo, zato je tak tudi naslov mojih fotografskih refleksij. Povedati
moram tudi, da imam raje zapuščeno, divjo, tudi zanemarjeno naravo kot pa naravo, ki
vanjo brez občutka poseže človek. Narava je paša za oči, saj v različnih atmosferskih
pogojih nudi vedno nove poglede. Ples molekul je v njej vedno drugačen.
»Rada bi povedala še nekaj o teh račkah, ki jih vidite tukaj na tej fotografiji,« živahno
nadaljuje Sonja.
Takrat sem precej premišljevala o partnerstvu, o vlogi, ki jo imata v odnosu moški in
ženska. Potem je prišel motiv kar sam od sebe. Za račke je tipično, da si izberejo
sopotnika in potem ostanejo vse življenje skupaj. Tukaj vidite samca, ki plava naprej,
račka pa po vodni gladini drsi za njim. Vloga samca je, da vodi s svojo lepoto,
samička pa mu sledi. Takrat sem brala tudi knjigo Ramzes in odkrila, da sta rački pri
Egipčanih upodobljeni kot božanski par. Namesto faraona in njegove sovladarice sta
upodobljeni rački. Tako sem spoznala, da sem brezupni romantik, ki hrepeni po večni
ljubezni. Brala sem tudi Castanedo, ki pravi, da je somrak čas, ko se vrata nad svetovi
zrahljajo in je lažje vstopiti v druge resničnosti. Tudi to sem sama začutila ob tem
motivu.
Odkar dela v Galeriji Hermana Pečariča, se je Sonjino oko izurilo do te mere, da vidi stvari, ki
jih prej ni opazila. Priznava, da dela mojstrskega slikarja Hermana Pečariča, ki jih vsak dan
opazuje, precej vplivajo nanjo: »Pečarič me je naučil gledati. Bolj kot gledam njegove slike,
več v njih odkrivam. Kot on se tudi jaz vračam k vedno istim motivom in jih poglabljam.«
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• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 777 (9. oktober 2008), str. 10.

Slika 66: Talisman ljubezni – popolni par v območju somraka Sonje Kočevar.
Vida Arhar Čopi
Čas zime, razstava slik
V decembru 2008 smo bralce Mandrača in naše obiskovalce povabili k ogledu slik upokojene
zdravnice dr. Vide Arhar Čopi, ki smo jih razstavili v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni
knjižnici Izola. Ker je december praznični mesec, so bile tudi slike bolj praznične in zimske;
naše stene so namreč krasili velika rdeča božična roža, tiha vasica globoko med hribi, prekrita
s snegom, snežne vile in drugi podobni motivi.
Vida Arhar Čopi je začela slikati že kot najstnica, od leta 1981 pa se slikanju posveča zelo
aktivno. Takrat se je tudi vključila v Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola.
Vedno ustvarjam iz svoje duše. V življenju sem prerisala le tri slike, in še to v času, ko
sem bila osnovnošolka. Prerisala sem sliko domače veže in še dve črno-beli sliki, ki pa
sem ju prelila v barve. Sicer pa rišem po svojem lastnem navdihu. Najraje ustvarjam v
tehniki akvarela, tempere, olja in akrila na platnu, pa s suhimi pastelnimi barvicami na
papir.
Slikarsko znanje je pridobivala na različnih slikarskih tečajih, izobraževanjih in v šolah. V
letih 1982 in 1983 se je udeležila republiških slikarskih kolonij v Novem mestu. Leta 1985 se
je udeležila slikarske kolonije na gradu Borl pri Ptuju. Leta 1997 je opravila trimesečni
slikarski tečaj v Sežani, ki ga je vodila akademska slikarka Karin Lavin.
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Moji mentorji so bili še: akademski kipar in slikar Anton Flego, dr. Štefka Cobelj,
umetnostna kustosinja s Ptuja, arhitekt in slikar Teo Tavželj, akademska slikarka
Martina Žerjal iz Izole ter akademska slikarja Andrej Trobentar in Tone Rački. Od
njih sem se veliko naučila, vendar sem samosvoja in se zelo težko podrejam
mentorjem. Raje ubiram svoje slikarske poti. Od leta 1981 sem tako prešla iz faze
realizma do ekspresionizma, v zadnjem času pa slikam tudi abstraktne slike.
Zadnja leta je slikala le malo, le bolj ob kakšnih posebnih priložnostih ali ko je imela navdih.
Letos pa se je ponovno začela bolj aktivno ukvarjati s slikarstvom.
Začela sem obiskovati slikarski tečaj v Ljubljani, ki je na zelo akademski ravni. Doslej
sem imela petinpetdeset skupinskih in sedemnajst samostojnih razstav, če štejem še to
v vaši knjižnici. Udeleževala sem se slikarskih prireditev in ekstemporov v različnih
krajih Slovenije, bila sem tudi na Triglavskem slikarsko-kiparskem taboru. V letih
1998, 1999 in 2000 sem se udeležila slikarskega Bienala slovenskih zdravnikov v
Ljubljani. Za svoje slikarske stvaritve sem doslej prejela pet priznanj.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 788 (18. december 2008), str. 15.

Slika 67: Slikarska dela Vide Arhar Čopi.
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Vitrine ustvarjalnosti
Miša Rustja
Kvačkani izdelki
V Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola je bila januarja 2008 na ogled nova razstava:
kvačkana oblačila za toplejše in hladno zimsko vreme avtorice Miše Rustja. Miša Rustja je po
izobrazbi zlatarka, ki jo je ljubezen že leta 1975 iz Ljubljane pripeljala v Piran, kjer živi še
danes. Moža Danila, Pirančana, ki že dolga leta trpi za multiplo sklerozo in za katerega skrbi z
vso nežnostjo in odgovornostjo, je spoznala na počitnicah na Cresu. Rodil se jima je sin
Gašper, ki je danes že odrasel mož. Miša je že osemindvajset let zaposlena v pisarni trgovine
Mercator v Luciji, kjer dela kot administratorka kalkulantka. V prostem času se rada ukvarja z
ročnimi deli, in sicer s šivanjem, kvačkanjem in pirografijo (risba z žarečo konico na les).
Svojo prvo srajco je zašila že pri desetih letih in od takrat dalje rada dela z blagom, volno in
spredeno nitjo. Te materiale ima rada, ker so mehki in voljni za obdelavo. Kvačkanje je
starodavno ročno delo in ga poznajo po vsem svetu. Je vsestransko uporabno, pripomočki in
materiali pa so skromni: kvačka in klobčič preje, kar je mogoče brez težav nositi s seboj.
Lahko delamo z debelo ali tanko prejo – tanki vzorci se lahko kosajo s čipkami in taki izdelki
nam polepšajo dom (prtički, posteljna pregrinjala, zavese). Vendar Mišo bolj priteguje to, kar
se da obleči, in tako je v vitrini ustvarjalnosti razstavila jope, šale, kape, gamaše, plete,
brezrokavnike, krila … Ker ima rada pisana oblačila, jih je izdelala v toplih jesenskih barvah,
kot so rdeča, rjava, olivno zelena, bordo, vijolična, črna … Za manjše izdelke, kot so kape in
šali, uporabi ostanke preje.
Kvačkani izdelki so narejeni v več tehnikah, najbolj pogosti sta kvačkanje v krogu in v vrstah.
Novi vzorci nastajajo vsak dan sproti, kot poteka tudi Mišino samostojno učenje – je namreč
samoukinja, čeprav bi se rada v tej tehniki izpopolnila in se še česa naučila tudi od drugih ali
iz knjig.
Rada kvačkam, ker me to delo sprosti in pomiri. Rada tudi kombiniram barve. Skoraj
vsa oblačila si izdelam sama. Blago kupujem v trgovinah, kjer imajo akcijske cene,
prav tako volno. Učim se sproti in rada bi se naučila čim več novih vzorcev. Zdaj je
kvačkanje spet moderno. Žal pa se da pri Kitajcih marsikaj kupiti zelo poceni, zato
ročno delo ni cenjeno, kar me zelo žalosti.
Naj povemo še, da je to Mišina prva – pa ne zadnja – razstava in da mnoga mlada dekleta
občudujejo njen stil oblačenja. Januarja 2008 pa je dobila še eno priznanje: Društvo za
multiplo sklerozo ji ga je podelilo za dolgoletno predano skrb za bolnika z multiplo sklerozo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 740 (10. januar 2008), str. 10.
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Slika 68: Pisana jopa Miše Rustja.
Jožica Salkovič
Kvačkane čipke, prtički , zavese in drugi okrasni izdelki
Živahen pogled in odprte dlani, topel nasmeh, besede, ki šumijo kot potoček – taka je Jožica
Salkovič, upokojena pravnica, doma iz Petrovč pri Žalcu v Savinjski dolini. Od leta 1992, ko
se je najprej preselila v Pomjan, kjer sta si z možem uredila staro istrsko hišo in nato prišla
živet v Izolo, je zaljubljena v Istro, kamen, sinje morje, hladno burjo, rdeče grmičke ruja,
šavrinske gričke, posejane s trto refoška, ki se jeseni svetlikajo v čudovitih barvah … »Brez
tega ne bi mogla več živeti,« pravi mladostna sogovornica, »to je nekaj najlepšega. To me
notranje izpolnjuje in napolni z energijo.«
Ljubiteljica umetnosti, ki je zbirala dela različnih likovnih ustvarjalcev, se že od otroštva
ukvarja z ročnimi deli. Začela je v času, ko je bila še osnovnošolka, in od tega je že več kot
štirideset let. Ročnih del se je naučila od mame in v šoli.
Imeli smo čudovito učiteljico, ki je obvladala vsa ročna dela. Krojili smo bluze,
štrikali nogavice, kvačkali jope … Sodim v generacijo otrok, ki niso hodili v Trst
kupovat že narejenih oblačil, ampak smo z lastno ustvarjalnostjo in domiselnostjo
polepšali in naredili marsikak kos garderobe. Seveda, ko smo bili mladi, smo bili radi
zrihtani.
Kasneje je pletla in šivala za svoje otroke in zdaj za vnuke. »Pa tudi dom, hiša je bogatejša in
prazniki so bolj domači, če je v njej kaj kvačkanega ali pletenega. Tako prazniki ne dišijo
samo po potici, ampak so polepšani tudi zaradi ročno kvačkanih zaves in prtičkov.« Prav
zavese in prtičke z velikonočnimi motivi je februarja 2008 razstavila tudi v vitrini
ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola.
Rada potuje po Istri in se pogovarja z domačini, saj se ukvarja tudi s proučevanjem in
nabiranjem zdravilnih zelišč.
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Šavrinsko gričevje še ni preveč onesnaženo. Še je nekaj starih Istranov, ki znajo
povedati in prenesti, kar so jim njihovi predniki zapustili kot izročilo. Tu je še živa
tradicija prebijanja skozi življenje brez zdravil, tega pa ne bi bilo brez temeljitega
poznavanja zdravilnih zelišč. Prav tako je pomembna priprava živil na star način ali
zdrava mediteranska prehrana, doma v Istri. Ljudska prehrana Istre je ena najboljših na
svetu, žal pa ne znamo biti ponosni nanjo.
V prostem času se Jožica Salkovič rada ukvarja z vnuki, vrtom, kuha in peče slastne dobrote,
opazuje naravo, drevesa, proučuje kamnine in poldrage kamne, bere, zbira informacije o
zdravilnih zeliščih, čajih, zdravi prehrani. Morda nas bo ta vsestransko nadarjena oseba kdaj
presenetila tudi s knjigo o uporabi zdravilnih zelišč v tradicionalnem ljudskem zdravilstvu
slovenske Istre.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 747 (28. februar 2008), str. 12.

Slika 69: Kvačkane čipke Jožice Salkovič.
Mirela Grižonič Sharan
Istra, keramika
Mirela Grižonič je Pirančanka, vendar že nekaj let z družino živi v samotnem zaselku
Jurinčiči nad Koprom, ki mu domačini od nekdaj pravijo Hrpelci. Tu sta si z možem staro
podrtijo preuredila v udobno hišo z velikim vrtom, na katerem pridelajo vso domačo
zelenjavo, majhnim gozdičkom in vodnjakom. Elektriko sta dobila leta 2005, pred tem pa je
njen mož, ki je pisatelj in prevajalec, svoje knjige pisal ob soju sveč. Mirela se ukvarja z
izdelovanjem keramičnih posod in nakita ter drobnih okrasnih predmetov, pri ustvarjanju pa
jo navdihuje Istra in vse, kar je s to pokrajino povezano. Vsak njen izdelek ima vsaj en detajl,
ki je povezan z Istro, naj bodo to oblike in funkcije posod ali njihovo okrasje in poslikava. To
so unikatni izdelki: težko je namreč ročno, brez kalupov, narediti dva popolnoma enaka
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izdelka, to pa bi se Mireli zdelo tudi dolgočasno, saj v njej kar vre od ustvarjalne energije. Za
oblikovanje posod porabi veliko časa, potem se morajo izdelki še posušiti, nakar jih je treba
pobrusiti, glazirati, peči … Pri ogrlicah pride na vrsto še vozlanje vrvice. Mirela je svoje
keramične izdelke že večkrat razstavila v raznih galerijah po Istri, sodeluje pa tudi na sejmih
domačih obrti v obalnih mestih in drugod po Sloveniji.

Slika 70: Keramični izdelki Mirele Grižonič Sharan.
Tanja Kaligarič
Angelčki varuhi
Vitrino ustvarjalnosti je letos s svojimi angelčki sreče napolnila Tanja Kaligarič, laična
terapevtka iz skupnosti Srečanje, doma v Izoli. Po končani osnovni šoli v Izoli se je vpisala na
Srednjo šolo za oblikovanje v Ljubljani. Ukvarja se s šivanjem, slikanjem, vezenjem,
pletenjem, fotografijo, kiparjenjem, oblikovanjem nakita in drugimi ročnimi deli. Nekaj let je
delala kot laična terapevtka v skupnosti Srečanje v župnijah Portorož in Sv. Anton ter s
svojimi izkušnjami pomagala mnogim na poti iz odvisnosti od alkohola ali drog. Njeni
angelčki so narejeni z vlivanjem umetne gline v kalup, nato pa ročno zbrušeni, pobarvani in
pozlačeni. In res prinašajo srečo, če so podarjeni z veselim srcem!
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Slika 71:Angelček Tanje Kaligarič.
Marina Kurtin
Okrasni tulci
Marina Kurtin iz Pirana je vsestransko ustvarjalna in srečna, vedno nasmejana oseba, polna
zdrave energije. Ukvarja se s kaligrafijo, piše priložnostne pesmice in voščila za praznike v
verzih, riše zelišča in rožice, izdeluje nakit in okrasne tulce za shranjevanje dokumentov ob
različnih priložnostih, kot so poroka, matura, diploma, izdeluje voščilnice iz naravnih
materialov in še marsikaj. Je aktivna članica Društva ljubiteljev kulturne in naravne dediščine
Anbot Piran in članica Planinskega društva Piran. Rada ima naravo, ki ji je pravi balzam za
dušo po napornem delu v pisarni. Izdala je že serijo razglednic s cvetličnimi motivi in načrtuje
letni koledar z recepti za uporabo različnih zelišč. Redno sodeluje na obalnih sejmih starin in
domače obrti, kjer nastopa kot srednjeveška pisarka v dolgi obleki iz brokata in s svileno
tančico na glavi. Je pobudnica praznovanj rojstnega dne Otona Župančiča v Piranu, v
Župančičevi ulici, kjer je tudi Mestna knjižnica Piran. Pripravlja delavnice za otroke in
odrasle. Za seboj ima že več razstav svojih raznolikih izdelkov.

Slika 72: Poročni tulci Marine Kurtin.
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Helena Prešeren
Kvačkani izdelki
Helena Prešeren se je rodila 23. julija leta 1930 v Svetem Petru pri Dravogradu na Koroškem.
Izhaja iz številne družine, kjer je bilo osem bratov in osem sester. Šest sester je še živih.
Helena ima sina in tri hčerke, štirinajst vnukov in štiri pravnuke.
V osnovni šoli je imela najraje telesno vzgojo, predvsem je rada tekla; dobro ji je šla tudi
nemščina. Želela si je nadaljevati šolanje na gimnaziji in postati profesorica ročnih del, pa ni
imela možnosti, saj starši niso imeli denarja. Ko je imela trinajst let in pol, so jo okupatorji
odpeljali na prisilno delo v taborišče v avstrijskokoroškem mestu Kötschach (slov. Koča). Po
treh mesecih je zbežala in se vrnila domov. Leta 1954 je prišla v Izolo. Zdaj stanuje sama v
majhni garsonjeri blizu knjižnice, družbo ji delajo belo-rumen maček in rože, ki krasijo edino
njen balkon v vsem bloku. Naravo, posebno rože in živali, ima zelo rada. V prostem času se
rada ukvarja z ročnimi deli. Izdeluje kvačkane zavese, vezene prte in prtičke, prijemalke za
posodo, kuhinjske krpe, čipke, vrečke za poročne konfete. Dela jih zase in za družino. Zdaj
kvačka in veze ponoči, na skrivaj, ker ji je zdravnik prepovedal ročno delo in jo vnuki
kregajo, če jo vidijo s kvačko v roki. Zelo rada bere. Bere leposlovne knjige, časopise in
revije za ročna dela, prav tako v nemščini in italijanščini kot v slovenščini: »Tako, da ne
pozabim jezikov.«

Slika 73: Ročna dela Helene Prešeren.
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Družina Miško
Slike in risbe ter okrasni in uporabni ročni izdelki
V letu 2008 so se nam s svojimi izvirnimi deli predstavili kar vsi štirje člani družine Miško iz
Izole: mama Judita, oče Emil, sin Tomaž in hčerka Petra. Vsi rišejo in slikajo, izdelujejo
okrasne in uporabne predmete iz usnja (torbice, pasove, denarnice, nakit, ovitke za knjige,
knjižna kazala in še marsikaj) ter drugih naravnih in umetnih materialov. Judita Miško, ki je
bila tudi gostja večera z zanimivimi Izolani in je članica Kulturnega društva likovnih
umetnikov LIK Izola, pa se poleg tega posveča še kiparstvu.

Slika 74: Judita Miško v pogovoru z novinarko na srečanju z zanimivimi Izolani.
Zvonko Bizjak
Keramika
Poleti 2008 je v naši knjižnici svoja keramična dela razstavljal gospod Zvonko Bizjak.
Zvonka Bizjaka Izolanom ni treba posebej predstavljati, saj v mestu živi že od rojstva. To je
tisti zadržan, redkobeseden in skromen možak, ki počasi meri korake od San Simona do
svojega ateljeja na Gregorčičevi ulici, kjer vodi tudi tečaje keramike. Pa naj vseeno povemo
nekaj besed o njem. S keramiko se je začel ukvarjati kot samouk davnega leta 1983, ko ga je
pritegnil tri kilograme težak kos gline, s katerim se je ukvarjal, ga oblikoval, močil in spet
preoblikoval dobre tri mesece in se tako učil. Kmalu je odšel na svoj prvi tečaj oblikovanja
keramike v Ljubljano, nato še v Trst. Potem je že imel svojo prvo razstavo v Izoli. Sprva je
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oblikoval posode, kmalu si je kupil tudi lončarsko vreteno in na njem vrtel različne vrste
posodja. Naredil si je tudi prvo peč za žganje gline. Takrat se je glino dobilo le v Komendi pri
Ljubljani, po ostale materiale, kot so glazure ali peči, pa je moral v Zagreb in kasneje v Italijo.
Potoval je tudi v Faenzo, kjer si je ogledal bienale keramike. Tu se je povezal s profesorjem
Emidijem Galassijem, ki ga je prijazno povabil k sodelovanju. To je trajalo nekaj let, v katerih
je Zvonko Bizjak sodeloval kot mentor na mednarodnih poletnih šolah v Faenzi. Kasneje je
spoznal še oblikovalca keramike Tonija Soriana iz Španije in tudi v tej topli deželi na jugu
Evrope je kot mentor gostoval cela štiri leta. Leta 1990 je v Izoli odprl atelje Tiera, vendar ga
je bil prisiljen čez tri leta zapreti zaradi visokih najemnin. V ateljeju je gostil različne razstave
keramike, vodil delavnice oblikovanja keramike in majhno prodajno galerijo. Po zaprtju
ateljeja Tiera se je zopet posvetil organiziranju in vodenju poletnih šol oblikovanja keramike.
Zadnjih deset let poučuje v Ljubljani, v okviru Društva UKER – unikatna keramika. Društvo
je v teh letih organiziralo več kot petnajst skupinskih razstav keramike, ki so gostovale po
vsej Sloveniji, tudi v Izoli. V Izoli vodi tečaje keramike, ki potekajo od novembra do aprila.
Poletne šole keramike pa vodi v Hrušici pri Logatcu, kjer je možno tudi prespati, v mesecih
juliju in avgustu. To so dvo- ali tridnevne delavnice ob vikendih. Če bi se želeli udeležiti
katere izmed njih, pokličite Zvonka.
Zvonko Bizjak piše tudi knjigo o oblikovanju keramike. To bo nekakšen poljuden pregled
ustvarjanja v keramiki s primeri, navodili in fotografijami. Ukvarja pa se tudi z umetnostjo,
kar pomeni, da razvija nove tehnologije in nove pristope, na primer hitra žganja. Keramikom
je znana »tehnika Zvonko«, pri kateri se v posebej za to konstruiranih pečeh sveže narejen
izdelek žge le pol ure. Najbolj ga veseli preizkušanje raznih materialov in raziskovanje
drugačnih pristopov. Čeprav Izola nima tradicije ukvarjanja s keramiko in v mestu ni niti
trgovin, kjer bi prodajali keramične izdelke ali pripomočke za oblikovanje ali žganje gline, je
Zvonko živ dokaz, da je možno tudi v našem mestecu nekaj narediti na tem področju.
Zvonko Bizjak še vedno ohranja stike s španskimi in italijanskimi oblikovalci keramike.
Keramika je velika povezovalka ljudi. Prijateljske vezi, ki se stkejo na keramičnih
tečajih, ostanejo žive še leta in leta. Samo udejstvovanje na tem področju je čudežna
mešanica ustvarjalnosti, kiparstva, tehnologije, fizike, kemije … in je hkrati intima, ki
začne s pomočjo tega materiala prihajati in vreti na dan, kar se kasneje pokaže tudi na
eksponatih. Zanimivo je tudi, da je to naporno fizično delo, ki pa je hkrati zelo blizu
naravi. Zemlja, voda, zrak in ogenj so štirje elementi, ki definirajo vsak keramični
izdelek.
Zvonkov moto je: »Če slišim, pozabim. Če vidim, si zapomnim. Če naredim, razumem.«
Naj povemo še, da je gospod Zvonko Bizjak med soustanovitelji Zavoda Zajtrk v Glinokopu,
ki ima tudi svojo spletno stran: http://users.volja.net/glinkolino/adpirum.htm.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 768 (31. julij 2008), str. 8.
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Slika 75: Peka glinenih izdelkov v raku tehniki. Foto: Zvonko Bizjak.
Filomena Paut
Kavni sladkor v vrečkah in žepni koledarčk i z vsega sveta
Vabimo vas na ogled žepnih koledarčkov in vrečk za sladkorčke za kavico, ki bo do konca
junija 2008 v vitrinah ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola. Zbrala jih je naša mama in nona
Filomena Paut, ki bo letos dopolnila petinosemdeset let. Rodila se je leta 1923 v Povljah na
otoku Braču. Z očetom, ki se je rodil v Trogirju, sta se leta 1948 poročila in rodile so se jima
tri hčerke. Davnega leta 1954 jih je življenje pripeljalo v Izolo. Oče se je boril v partizanih
tudi v Sloveniji, zato je te kraje poznal. Všeč mu je bilo, ker je tu prav tako morje kot v
Dalmaciji. Celo življenje sta trdo delala. Takrat si nista mogla privoščiti varstva za nas otroke.
Z dvema skromnima delavskima plačama smo se težko prebijali skozi življenje. Priboljškov
skoraj ni bilo. Skupaj z očetom sta dočakala šest vnukov. Na žalost pa oče ni dočakal še štirih
prekrasnih vnučkov. Mama sedaj že nekaj let zbira vrečke za sladkorčke, žepne koledarčke,
kovance in papirnate servietke. Kljub temu, da je vedno doma, ima v svojih zbirkah primerke
od vsepovsod. Če otroci ali vnuki kam potujemo, nam vedno reče: »Ne kupujte mi nikakršnih
spominkov, samo prinesite mi kaj za mojo zbirko!« Vse, ki jih pozna, prosi, naj se spomnijo
na njeno zbiranje.
Zelo vam bo hvaležna in vesela, če se je boste spomnili tudi vi in ji prinesli kak primerek.
Naslednjič vam bomo pokazali še njeno prelepo zbirko papirnatih prtičkov.
Hvala lepa in lep ogled vam želimo!
Otroci in vnuki
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 766 (17. julij 2008), str. 13.
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Slika 76: Iz zbirke Filomene Paut.
Katarina Hauser - Kamai
Universum, pobarvani in izklesani kamenčki
Katarini Hauser – z umetniškim imenom Kamai – je bilo tako zelo všeč življenje v Istri,
morje in plavanje v njem, da se je iz rodnega Slovenj Gradca na Koroškem pred petimi leti za
stalno preselila v Izolo. Skupaj z mamo, oblikovalko Vilino Hauser, sta v Gregorčičevi ulici
najeli galerijo za 1 tolar in jo preoblikovali v prostor srečevanja različnih umetnikov, ki tu
stalno ali občasno razstavljajo svoje izdelke.
Katarina je po poklicu maserka ter se ukvarja s klasično in kitajsko masažo tuina. S slikanjem
se ukvarja že dobrih sedem let. Slika na kamen, lesene šatulje in škatlice, papir ter na različne
druge materiale; oblikuje nakit, svečnike, okrasne predmete in razne skulpture. Najraje pa
slika na kamen, ki ga je izbrala zato, ker ji pomeni stik z naravo: »Tako imam občutek, da
sodelujem z naravo. To je drugače, kot če bi šla v trgovino in kupila platno.« Najprej je na
sprehodih v naravi, ki jo zelo ljubi, kamne zbirala, ker so ji bile všeč njihove oblike; kasneje
pa jih je začela poslikavati z drobnimi fantazijskimi vzorčki, saj je želela, da bi ljudje na
njenih sličicah opazili tudi kamne kot poseben dar narave. Riše v različnih odtenkih modre
barve, ki ji pomeni nebo, v zemeljskih rjavih barvah ter v beli, ki je simbol za otroka in novo
rojstvo. Vzorčki se ji rojevajo kar sami, spontano. Večino ljudi njeni motivi spominjajo na
staroselske slikarije avstralskih staroselcev, Indijancev ali Indijcev, v kar se lahko prepričate
tudi sami ob ogledu njene razstave v Mestni knjižnici Izola (avgust 2008) ali v Galeriji Arka.
Pred letom je odkrila novo tehniko oblikovanja kamnov – vzorce vanje vgravira s posebnim
brusilnim strojčkom. Svojim stvaritvam je dala skupen naslov Pojoči kamenčki. Ko jo
vprašam, zakaj, preprosto odgovori:
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Kamni, ki jih rišem, so unikatni – različni vzorci so rojeni iz trenutne inspiracije.
Pojoči kamenčki jih imenujem zaradi svoje razlage besede universum – ena pesem.
Vsi smo del tega universuma – del te pesmi, zato ima tudi vsak kamen svojo pesem.
Poglej kamen z ljubeznijo in mogoče boš slišala njegovo pesem.
Katarina nadaljuje: »S svojimi kamenčki bi rada nagovorila ljudi, da začnejo na svet gledati
skozi srce, da odkrivajo preproste male stvari, kot so kamni.« Skupaj z mamo Vilino, ki je
tudi podpredsednica Zveze spominkarjev Slovenije, pri kateri sodeluje z enim najbolj znanih
slovenskih etnologov, dr. Janezom Bogatajem, izdelujeta tudi male lesene angelčke s
papirnatimi krilci in svilenimi laski. Mama v galeriji organizira razstave različnih umetnikov,
znana pa je po svojih s slovenskimi narodnimi nošami poslikanih majhnih lesenih figuricah.
Katarinin najljubši hobi je sprehajanje v naravi. Tam najde mir, tišino in navdih za svoje
slikanje. Rada ima tudi plavanje. Ob koncu pogovora vas je, dragi bralci Mandrača, prijazno
povabila v svojo galerijo: »Če vas zanima karkoli v zvezi z mojim delom, ste dobrodošli v
naši Galeriji Arka. Lahko me tudi pokličete na mobilno številko 040 510 335. Na svidenje!«
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 770 (21. avgust 2008), str. 10.

Slika 77: Katarina Hauser pri postavljanju razstave.
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Nida Dudine
Moj dom, razstava gobelinov in k vačkanih izdelkov za gospodinjstvo
V letošnjem letu se nam je kar dvakrat predstavila tudi domačinka Nida Dudine. Najprej je v
vitrino ustvarjalnosti postavila kvačkane izdelke za gospodinjstvo, kot so kuhinjske
prijemalke, krpe, prti, zavese in podobno. Naslednjič pa je svoji razstavi dala naslov Moj dom
ter prikazala okrog dvajset večjih in manjših gobelinov, ki jih je sama izdelala in uokvirila.
Predstavljali so različne motive, med drugim tihožitja, živali, krajine in hiše, nekateri so bili
priložnostni, na primer za krst, prvo sveto obhajilo in poroko. Nida pa se ukvarja tudi s
sestavljanjem puzzlov, izdelovanjem rožic iz pisanih nogavic in perlic ter drugimi ročnimi
deli, s čimer izpolnjuje praznino, ki ji je ostala ob tragični izgubi hčerke edinke. Nekaj njene
ustvarjalnosti si lahko ogledate na spodnji sliki.

Slika 78: Pisani izdelki Nide Dudine, slikani pri njej doma v Izoli.
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Janez Janežič
Stari hranilniki
Ob mednarodnem dnevu varčevanja leta 2008, ki ga po vsem svetu praznujemo 31. oktobra,
smo v Mestni knjižnici Izola in v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper pripravili razstavo
starih hranilnikov, denarja, hranilnih knjižic in drugih predmetov, ki so povezani z
varčevanjem. Lastnik zbirke je gospod Janez Janežič, zbiratelj starin iz Kopra, ki je razstavi v
obeh knjižnicah tudi pripravil in jima dal naslov Vrednote oblikujejo človeka.
Na razstavi v Izoli, ki je bila še posebno primerna za predšolske in šolske otroke pa tudi za
študente in zaposlene, predvsem bančne in poštne uslužbence, si je bilo mogoče v dveh
mesecih, kolikor je trajala razstava, ogledati različne tipe zelo starih hranilnikov, hranilne
knjižice, račune, fakture, pogodbe, bankovce, kovance, valute, računske pripomočke, žige in
priročne računalnike, ki segajo v obdobje od konca 19. stoletja do časa po drugi svetovni
vojni.
Ob tej priliki je zbiratelj Janez Janežič zapisal:
Hranjenje, čuvanje in varčevanje vseh oblik virov, potrebnih za obstoj družbe in s tem
civilizacije, je in bo predstavljalo izziv, ki so ga naši predniki bolj ali manj uspešno
reševali in s katerim se v vsakdanjem življenju soočamo vsi. V človeški zgodovini so
skupnosti oziroma skupine ljudi na podlagi realiziranih viškov materialnih dobrin in
potreb začele trgovati s sosednjimi skupnostmi. S tem so se ustvarili trgi za izmenjavo
dobrin in trgovske poti. Velik mejnik v trgovanju je predstavljala uvedba denarja kot
plačilnega sredstva, ki je povzročilo razmah valut, razvoj bančništva, razvoj
ekonomije. Pri ustanavljanju bank v evropskih državah in v ZDA so varčevalci
prejemali hranilnike v znak pozornosti in spoštovanja, banke pa so oglaševale moto
Hranilnik prinaša srečo.
Razstavljeni hranilniki so različnih oblik in iz različnih materialov (železo, pločevina, les,
plastika, filc). Prav tako se po obliki, barvi, različnih tiskih in zaščitnih znakih razlikujejo tudi
hranilne knjižice.
Po njih spoznamo čas, v katerem je banka delovala, njeno moč in ugled, geografskoekonomske vidike družbe, v katerih je varčevalec živel in varčeval. Tudi fakture so
pestrih oblik in z različnimi grafičnimi rešitvami, ki fakturi kot plačilnemu dokumentu
dodajajo tudi določene čustvene prvine. Razstavljeni so tudi primerki kovancev iz
obdobja rimskega imperija, najdeni pri vasici Čentur v slovenski Istri, ter bankovci iz
preteklih dni in današnjega časa. Zbral in razstavil sem tudi različne pripomočke, ki so
jih v raznih panogah uporabljali za preračunavanje.
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Zanimiv je primerek hranilnika z napisom »Mal položi dar domu na altar«. Verz pripisujejo
Simonu Gregorčiču, nastal pa naj bi v času narodne prebuje, ko so imele hranilnice še
poseben pomen za usodo in razvoj slovenskega naroda.
Janez Janežič meni:
V današnjem času smo priče integracijam valut, zamenjavi hranilnih knjižic s
plačilnimi karticami oziroma plastičnim denarjem. Priča smo tudi globalizaciji trgov
ter s tem postopnemu spodrivanju narodne zgodovine in identitete, ki je in je bila
prisotna v bančništvu v naši deželi.
Ob ogledu razstave so lahko otroci sami ali skupaj s starši rešili tudi knjižno uganko o
varčevanju in denarju, ki smo jo pripravile knjižničarke mladinskega oddelka. Kdor je
pravilno odgovoril na vsa vprašanja, je za darilo dobil knjigo in hranilnik v obliki delfinčka,
ki nam ju je prijazno podarila gospa Rožana iz izolske enote Banke Koper.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 777 (9. oktober 2008), str. 10.

Slika 79: Del zbirke starin hranilnikov zbiratelja Janeza Janežiča iz Kopra.
Mestna knjižnica Izola
Razstava starih razglednic obalnih krajev
V letu 2008 smo za dan slovenskih splošnih knjižnic, 20. novembra, na Sončnem nabrežju, v
sodelovanju z Gorazdom Budalom, postavili razstavo starih razglednic Izole, Kopra in Pirana,
ki jih hranimo v naši knjižnični zbirki. Istega leta smo praznovali tudi petdeseto obletnico
Mestne knjižnice Izola.
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Slika 80: Stare razglednice Izole, del knjižnične zbirke Mestne knjižnice Izola.
Zlata Radikon
Zimska idila, okrasni predmeti
Zlata Radikon je upokojenka, ki rada ustvarja ročna dela in poje. Je članica in predsednica
Ženskega pevskega zbora Sinji galeb Društva upokojencev Izola. Je tudi prostovoljka pri
projektu Starejši za starejše, ki deluje v sklopu Zveze društev upokojencev Slovenije.
Decembra leta 2008 je v vitrino ustvarjalnosti postavila Zimsko idilo iz lesenih hišic,
snežakov in drevja. Izdeluje tudi čestitke, ikebane, novoletne okraske, darilne škatlice.
Ukvarja se z gobelini, s katerimi okrašuje prte in prtičke. Dekleta iz pevskega zbora obdaruje
za vsak letni in osebni praznik, kot so rojstni dan, božič, 8. marec in podobno.

Slika 81: Zimska idila Zlate Radikon.
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Peter in Petra Černe
Istra moja za vsak dan , razstava keramičnih skulptur
Razstava keramičnih krajin Petra in Petre Černe se je iz galerije Arka, ki jo vodita Vilina in
Katarina Hauser, decembra 2008 preselila v Kotiček ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola.
Razstavi sta avtorja, oče in hči, dala naslov Istra moja za vsak dan. Razstavljenih je bilo deset
manjših in večjih skulptur iz pobarvane žgane gline, ki predstavljajo istrska mesteca in vasi z
zvoniki na zelenih hribčkih, nad katerimi se dvigajo smetanasti oblaki. Njegova dela so
izjemen spoj kiparstva in slikarstva, oblike in barve.
Peter Černe se je rodil leta 1931. Ustvarjal je v lesu, kovini, bronu in glini. Izdelal je tudi
marionete za lutkovno predstavo Mali princ. Je nagrajenec Prešernovega sklada. Njegova dela
so izraz umetnikovega odnosa do sveta, duhovno nas bogatijo, nas s svojo humornostjo
razveseljujejo in s prepoznavno izvirnostjo očarajo.
Verjamemo, da do razstavljenih istrskih krajin ne morete biti ravnodušni.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 788 (18. december 2008), str. 15.

Slika 82: Istrske pokrajine Petra in Petre Černe.
Damjana Vatovec
Pletenine
Damjana Vatovec iz Izole je upokojenka. Svoj prosti čas preživlja z branjem knjig, ki si jih
kot redna obiskovalka izposoja v naši knjižnici, družbo pa ji poleg prijateljic delajo tudi
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pletilke, s katerimi ustvarja zanimive pletenine iz pisanih prejic. Izdeluje poletne bombažne
majice in zimske šale, ki si jih lahko ogledate na spodnji fotografiji.

Slika 83: Pleteni šali Damjane Vatovec.
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Razstave v letu 2009
Stene ustvarjalnosti
Karolina Gorec
Razstava popotniških fotografije
V Mestni knjižnici Izola smo v januarju 2009 razstavili črno-bele in barvne fotografije
popotnice, podiplomske študentke, fotografinje in podjetnice Karoline Gorec iz Pirana. Ob tej
priliki smo jo prosili za intervju, obiskovalcem knjižnice pa je pripravila tudi potopisni večer.
Karolina Gorec, vi ste po rodu Dolenjka, živite pa v Piranu. Kako to, da vas je pot
zanesla v slovensko Istro?
Študij na Turistici leta 2002.
Med letoma 2003 in 2008 ste veliko potovali. Bili ste v Siriji, pri Kurdih v Turčiji, v
Pakistanu, Iranu in Etiopiji. Kako to, da se odločate večinoma za muslimanske dežele,
za Bližnji vzhod?
Muslimanske dežele me privlačijo zaradi bogate kulture in prijaznih ljudi. Predvsem bi rada
poudarila, da so muslimanske dežele zelo varne in gostoljubne, v nasprotju s tem, kar nam
trdijo svetovni mediji. Prav zaradi teh razlogov so potovanja prijetnejša, povsod te lepo
sprejmejo in kot tujec si vedno dobrodošel.
Kakšne so vaše izkušnje s potovanj po Siriji, Iranu, Pakistanu?
Vsako potovanje se razlikuje od prejšnjega. Lahko bi se reklo, da so tudi pri potovanjih
potrebne izkušnje. Spominjam se priprav leta 2003 za Pakistan. Ne veš, kaj bi vzel sabo, kaj
lahko pričakuješ, kako načrtovati pot … In potem se znajdeš na letališču v Islamabadu,
prepuščen samemu sebi z nahrbtnikom na rami. Kulturni šok, vendar poti nazaj ni. Prve dni je
bilo težko in povratek domov je bil težko pričakovan. Po nekaj mesecih doma pa bi se takoj
vrnila nazaj. Pred Sirijo sem obiskala še Maroko, tako da sem bila že malce bolj izkušena. Tu
sem spoznala, kako lahko turizem negativno vpliva na ljudi. Ob potovanju v Sirijo sem
obiskala tudi Jordanijo. Dve državi, ki sta si zelo podobni po kulturi in načinu življenja, se
razlikujeta predvsem po ljudeh. V Jordaniji, kjer je turizem že zelo razvit, so prebivalci v
večini podlegli njegovemu negativnemu vplivu. Niso tako prijazni, gostoljubni in pripravljeni
pomagati kot v Siriji. Iz tega razloga raje izbiram destinacije, ki so turistično manj razvite. V
Turčijo in Iran smo potovali z lastnim avtom, kar nam je omogočilo posebno doživetje.
Potovali smo po stranskih poteh, spoznavali skrite kotičke in srečali najbolj prijazne ljudi na
svetu.
Bili ste tudi med Kurdi v Turčiji. Kako doživljajo svojo usodo, saj vemo, da jih je bilo
veliko pobitih v genocidu?
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Kurdi so tragičen narod, ki živi težko življenje. Vzhodna in jugovzhodna Turčija sta posejani
z vojašnicami in cestnimi kontrolami, kar je za naše razmere zelo nenavadno. Nad vsako
kurdsko vasico bdi turška vojaška postojanka. Kljub temu pa so Kurdi zelo prijazni, sprejeli
so nas v svoje domove in nam postregli z vsem, kar imajo. Z veseljem so nam govorili o svoji
kulturi in navadah ter o želji po lastni državi ali vsaj avtonomiji ter priznanju njihovega jezika
in kulture. V prihodnost zrejo z optimizmom in na obrazih njihovih otrok je smeh, ki je tudi
nam dal upanje, da bodo nekoč zaživeli lepše življenje.
Leta 2008 ste potovali v Afriko, Etiopijo. Koliko časa ste tam ostali in kakšne so vaše
izkušnje iz te države?
Mesec dni obiska v Etiopiji je bil precej drugačen od drugih potovanj. Prvi del potovanja smo
si zapolnili s trekingom na 3000 metrih višine. Treking je zasnovan na turizmu, ki pomaga
lokalnemu prebivalstvu do boljšega življenja, saj gre večino plačila lokalnim ljudem, ki te
vodijo po planotah ter pripravijo prenočišče in hrano.
Drugi del potovanja pa smo preživeli na jugu države med starimi afriškimi plemeni. Med
njimi so najbolj zanimivi Mursiji, katerih ženske nosijo v prerezanih ustnicah prave pravcate
krožnike. Etiopija je bila moja prva prava afriška država in upam, da ne zadnja. Tudi iz tega
razloga mi bo vedno ostala v spominu.
Razstavili ste večinoma fotografije otrok. Zakaj ste se odločili za to motiviko? Kaj vam
pomenijo otroci?
Otroci dajejo potovanjem poseben čar. Glede na to, da večinoma potujem po muslimanskih
državah in sem ženska, imam največ stika z otroki in ženskami. Poleg tega se otroci zelo radi
fotografirajo in se kar sami postavljajo pred objektiv.
Slikate še kakšne druge motive?
Predvsem me zanimajo ljudje in narava. Zgodovinske spomenike in ostalo kulturno dediščino
lahko najdemo v knjigah in na razglednicah. Slike ljudi pa so samo tvoje in so tudi zato nekaj
posebnega.
Od kdaj fotografirate, kakšne fotoaparate uporabljate in kaj vam pomeni fotografija?
Fotografiram, odkar pomnim. Že kot otroku sta mi starša kupila fotoaparat. V zadnjem času
uporabljam digitalne fotoaparate, zadnji je Olympus. Fotografij nikoli ne obdelujem, vedno
jih pustim take, kot so.
Ste že kje razstavljali?
Ne.
Veliko potujete. Ali radi svoje popotniške izkušnje delite tudi s prijatelji ali znanci, na
primer na potopisnih večerih? Bi bili pripravljeni pripraviti potopisno predavanje v
izolski Mestni knjižnici?
Seveda.
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Povejte nam prosim, s čim se ukvarjate? Kaj pa počnete v prostem času?
Zaposlena sem v družinskem podjetju, kjer delam vse mogoče, pišem poslovne načrte,
sodelujem pri raznih investicijskih projektih … Vsaj enkrat mesečno pa službeno potujem v
Bosno in Hercegovino. V prostem času zaključujem podiplomski študij turizma na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Poleg tega skušam čim več potovati, veliko se družim s
prijatelji, berem, smučam, tečem na smučeh …
Se še kaj vračate na Dolenjsko?
Da, skoraj vsak teden.
Če bi primerjali način življenja v Piranu z načinom življenja na Dolenjskem, kaj bi
najprej izpostavili?
Predvsem je drugače pozimi. Zjutraj ni treba čistiti ledu z avta, ni snega, nizkih temperatur.
Življenje na Primorskem poteka bolj počasi. Zdi se mi, da znate Primorci bolj uživati življenje
kot Dolenjci.
Kako vas zaznamujejo potovanja?
Potovanja človeka globoko zaznamujejo. Svoje življenje začneš bolj ceniti, vidiš, kako lepo
nam je, kako drugje po svetu živijo iz dneva v dan. V primerjavi z njihovimi se ti tvoji
problemi zdijo majhni in nepomembni. Življenje s potovanjem je lepše in polnejše.
Potujete sami, v paru, v skupini?
Skoraj vedno potujem z različnimi ljudmi, vendar nikoli sama. V zadnjem času predvsem s
fantom, pridružijo pa se nama različni prijatelji ali moja brata, tako da nas je skoraj vedno
malo več in je tako bolj prijetno.
Kako se mora vesti ženska, ko potuje po muslimanskih deželah, kot so Turčija, Sirija,
Pakistan, Iran?
V vsaki državi ne glede na to, ali si ženska ali moški, moraš pokazati, da spoštuješ njihovo
kulturo in tradicijo. Če ti sprejmeš njih in njihov način življenja, bodo tudi oni tebe prijazno
sprejeli in boš povsod dobrodošel. Potovanja niso za ljudi, ki imajo predsodke do drugih ver
in barve kože.
Se ne bojite nevarnosti?
Niti najmanj. V državah, kjer sem do sedaj potovala, nisem imela nobenih slabih izkušenj.
Marsikatero veliko mesto, kot so Damask v Siriji, Marakeš v Maroku ali Tabriz v Iranu, se mi
zdi varnejše kot velika mesta v Evropi.
Že načrtujete naslednje potovanje? Kam boste odšli in za koliko časa?
Naslednje potovanje načrtujemo za januar 2010. Odšli bomo v južno polovico Afrike na
overland tour. To je potovanje z namensko predelanimi tovornjaki. V načrtu imamo
Namibijo, Bocvano, Zambijo, Tanzanijo, Ruando in mogoče še Ugando.
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Katero je najpomembnejše spoznanje z vaših potovanj?
Potovanja naredijo človeka boljšega.
Bi želeli bralcem naše revije še kaj sporočiti?
Potujte! Če pa koga zanima še kaj, naj mi piše na: karolina77@email.si.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 1 (januar 2009), str. 19–
20.

Slika 84: Otroci sveta Karoline Gorec.
Oskar Jogan
Istra in soline, slike na platnu
V februarju 2009 je bila v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola na ogled razstava
slik Izolana Oskarja Jogana. In zakaj je bila ta razstava tako posebna, da smo jo postavili
ravno v februarju – mesecu kulture? Zato, ker je Oskar Jogan, rojen leta 1932, začel slikati
šele pred enim letom, pa so njegove krajine, ki jih je posvetil izumirajoči kulturni dediščini
strunjanskih in sečoveljskih solin, tako prepričljive in polne svežine. Oskarja Jogana se morda
marsikdo med bralci spomni še iz časa, ko je bil štiri leta predsednik skupščine občine Izola.
Sicer pa je trideset let delal na Stavbeniku, od tega celih petindvajset let kot varnostni inženir.
Opravljal pa je tudi druga dela. Bil je urednik časopisa, vsa leta pa je bil njegov konjiček še
fotografija. Ko se je leta 1990 upokojil, je začel razmišljati, s čim se bo ukvarjal zdaj, ko ima
toliko prostega časa. Kupil si je računalnik in se prek izolske Borze znanja naučil risanja z
računalnikom, čemur je posvetil dobri dve leti, potem pa je ugotovil, da je starejšim ljudem
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težko slediti napredku v tehniki. Ravno takrat mu je hčerka, sicer direktorica sektorja za
kakovost pri Drogi Portorož (sin živi v Ljubljani in je v letu 2009 doktoriral iz informatike),
za rojstni dan podarila vpis v tečaj slikanja v trgovini Suzane Bertok v Luciji, ki ga je vodil
priznan akademski slikar iz Kopra. Oskar Jogan se je udeležil štirideseturnega tečaja in se
navdušeno posvetil slikanju kljub temu, da prej še nikoli ni imel v rokah čopiča. Rekel si je,
da pri teh letih sicer ne more več postati advokat, lahko pa upodablja lepoto, ki jo vidi okrog
sebe, in dela nekaj, kar ima rad. V solinski krajini, o kateri meni, da bo čez nekaj let izginila,
je s paleto v roki preživel kar nekaj ur svojega prostega časa v želji, da bi na platno ujel, kar je
še ostalo od preteklosti. Poleg tega rad slika tudi staro arhitekturo Krasa in Istre, predvsem ga
zanima vse, kar je povezano z dediščino. Upodablja pa tudi tihožitja, suho cvetje, sadje …
Najraje slika z akrilnimi barvami na platno, rad pa bi se poskusil tudi v oljni tehniki. Iz
časopisa Mandrač je izvedel, da bi lahko razstavil svoja dela v Mestni knjižnici Izola, pa se je
pogumno odločil za ta korak, saj jih je želel pokazati svojim nekdanjim sodelavcem,
prijateljem in bralcem knjižnice, ki jih je tudi povabil na odprtje razstave.
In kako Oskar Jogan sicer preživlja svoje dni?
Vsak dan grem na dolg sprehod po Izoli, delam na vrtu, veliko berem, dve ali tri ure na
dan pa tudi slikam. Z ženo, ki je z eno nogo še v računovodstvu, sva se pred leti
vpisala na Ljudsko univerzo Koper in tam opravila vse tečaje iz računalništva, ker sva
želela iti v korak s časom. Tako dnevno nekaj časa tudi prebijem za računalnikom,
pregledam elektronsko pošto in podobno. Predvsem pa imam rad lepoto. Visoko
cenim umetnost. Človek vedno išče nekaj, kar mu je v veselje, kar rad dela in kar bi
tudi drugim ugajalo. Še posebno je to dobro v teh letih!
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 2 (februar 2009), str. 15.

Slika 85: Soline Oskarja Jogana.
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Martina Ljubič
Ilustracije
V mesecih februarju in marcu 2009 je v Mestni knjižnici Izola v prostorih Borze znanja in
Središča za samostojno učenje svoje ilustracije razstavljala naša mlada someščanka,
absolventka likovne pedagogike, Martina Ljubič.
Martina Ljubič je naša opazno-neopazna someščanka. Tiha navzven, a glasna v ustvarjanju.
Njene ilustracije so polne emocij in otroške igrivosti, a hkrati izžarevajo zelo opazno
ustvarjalno moč. Ilustrirala je že nekaj otroških knjig in pravljic, ki so z njo dobile nekaj
mediteranske topline.
Z ilustracijo se ukvarja od leta 2001, ko je prvič ilustrirala za revijo Zmajček. Kmalu zatem so
njene ilustracije pri omenjeni reviji začele izhajati redno vsak mesec. Z njimi pa se lahko
srečate tudi v revijah Kekec, Bim bam, Mavrica, Beo beo. Pri založbi Mladika sta izšli tudi
dve knjigi, opremljeni z njenimi ilustracijami, in sicer Duh stare hiše in Lovci na duhove. V
letih 2006 in 2008 je sodelovala na Slovenskem bienalu ilustracij v Cankarjevem domu v
Ljubljani. Aktivno se ukvarja tudi z lutkami, kajti mnenja je, da je to pomembna povezava
oziroma most k bolj celostnemu razumevanju sveta otrok ali pa kot oživitev same ilustracije
oziroma neke dvodimenzionalnosti.
Že od malih nog sem oboževala slikanice in bolj kot brala, sem raje občudovala
ilustracije v njih. Vsakič se je za platnicami odprl nov, pisan svet, v katerega si lahko
na hitro skočil, se vanj zatopil, raziskoval, se z njim poistovetil in ob vsakem izstopu
odšel z veeeeeelikanskim zakladom pod ramo. Tak zaklad, ki te je napolnil ne glede na
to, kakšna je bila zgodba in kakšna pričakovanja.
Navdihe za ustvarjanje delno še vedno najde v slikanicah, večinoma pa v vsakdanjih bolj ali
manj pomembnih pripetljajih, filmih, glasbi.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Istra 2, št. 3 (25. marec 2009), str. 20.
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Slika 86: Ilustratorka Martina Ljubič pri postavljanju razstave.
Dragana Čurin - Dada
Razstava slik
V aprilu 2009 je v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola svoje slike razstavljala
ljubiteljska slikarka Dragana Čurin - Dada iz Kopra.
Avtorica razstave se je rodila v Varaždinu v tridesetih letih 20. stoletja. Že zgodaj je začela
slikati. V Makedoniji se je udeležila slikarskega tečaja, ki ga je vodil akademski slikar
Todorovski. Ko je živela v Ljubljani, je obiskovala večerno slikarsko šolo pri Kulturnoumetniškem društvu Klas. Vmes se je preselila v Koper in si ustvarila družino. Pred nekaj leti
se je pridružila Kulturnemu društvu likovnih umetnikov LIK Izola in zopet začela ustvarjati.
Sodelovala je že na več ekstemporih in skupinskih razstavah, imela pa je tudi že nekaj
samostojnih razstav. Ustvarja v različnih tehnikah, najraje nanaša barvo na platno v
zgoščenih, debelih nanosih. Uporablja simbolno govorico in na svojih slikah brez predsodkov
upodablja tako cvetje, srca in kelihe kot moške in ženske figure različnih ras in etnij.
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Njena mentorja, Teo Tavželj in Jana Kandare, sta o njenem likovnem ustvarjanju zapisala
naslednje.
Marsikdo se lahko vživi v njene upodobitve razburkanega morja težkih in zamolklih
barv, ki nas velikokrat asociirajo na življenje samo. Slednjemu se nima smisla upirati,
ampak moramo v njem najti vrednote, ki nas obdržijo na površju, da lahko užijemo
čim več lepih trenutkov svetlobe. Težavam navkljub Dada še vedno lovi pozitivne
vetrove v svoja jadra, zato na njenih slikah najdemo predvsem simbole ljubezni,
prepletanja in povezovanja … V Dadi je ostalo še nekaj neizpetega romantičnega duha
iz šestdesetih let, časa iskanja lepših vrednot, težnje po harmoniji, skladnosti,
pozitivnem in želje po zaupanju, razdajanju in občudovanju življenja … Simbolika, ki
se je poslužuje, je takšna, kot je Dada sama, romantična v razburkanem življenju,
usmerjena k svetlobi zunaj in znotraj nje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 802 (2. april 2009), str. 12.

Slika 87: Dela Dragane Čurin - Dade.
Martina Žerjal
Potpuri duha, razstava slik
V maju leta 2009 je v Mestni knjižnici Izola svoje slike razstavljala akademska slikarka
Martina Žerjal, rojena Rutar. Martina o sebi pravi, da je Izolanka iz Kajuhove ulice. Končala
je študij slikarstva na beneški Akademiji lepih umetnosti (Accademia di Belle Arti di
Venezia). Ukvarja se s slikarstvom ter igranjem mandoline in mandole. Je tudi mentorica
slikarske skupine iz Manziolijeve palače in slikarske šole pri Univerzi za tretje življenjsko
obdobje Izola, ki ima svoj sedež v Gregorčičevi ulici, v prostorih stare italijanske osnovne
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šole. Članice teh dveh skupin bodo v izolski mestni knjižnici razstavljale svoja likovna dela v
juniju in juliju.
Martina Žerjal v naši knjižnici razstavlja že tretjič – vsako leto nas na pomlad razveseli s
svojimi barvitimi slikarskimi platni. Tokrat je razstavila svoje novejše likovne stvaritve iz
cikla Potpuri duha I in II iz let 2008 in 2009. Potpuri duha III pa je še v nastajanju. Večji del
slik iz tega cikla je bil razstavljen v koprski Pretorski palači.
Slikarstvo Martine Žerjal je polno živahnih barv, a obenem intimno, osebno. Lahko ga
razumemo kot figurativno in tudi kot abstraktno. S slikami iz cikla Potpuri duha je slikarka
želela predstaviti intimne prostore skritih kotičkov v pokrajini naše duše in trenutne
ustvarjalne navdihe, ki prežemajo njen vsakdan.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Likovni svet – mednarodni likovni informator, št. 138–
139 (maj–junij 2009), str. 34.

Slika 88: Potpuri duha Martine Žerjal.
Osnovna šola Livade Izola
Razstava poslikanih lesenih bumerangov
Bumerangi, ki jih vidite na spodnji sliki, so nastali v šolskem letu 2008/09, razstavljeni pa so
bili v prostorih Mestne knjižnice Izola v maju leta 2009. Izdelali so jih učenci pri
medpremetni povezavi tehnike in tehnologije, likovne vzgoje in zgodovine. Otroci so osnovni
material – les – najprej oblikovali, nato rezljali in brusili ter slednjič še poslikali. Njihova
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mentorica, profesorica likovne vzgoje Ingrid Knez, se je na svojem popotovanju po Avstraliji
pobližje seznanila z aboriginsko kulturo: obiskovala je aboriginske galerije in kulturne centre,
prisluhnila njihovim zgodbam o sanjah, simbolih in svetih krajih, spoznala njihovo zgodovino
in folkloro. Vse to je posredovala tudi učencem na Osnovni šoli Livade in nastali so zelo
posrečeni izdelki.

Slika 89: Leseni bumerangi na stenah Središča za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola.
Slikarska šola Andragoškega društva Morje
Razstava slik
Pri Andragoškem društvu Morje – Univerzi za tretje življenjsko obdobje Izola že od leta 2007
deluje tudi Slikarska šola pod mentorstvom akademske slikarke Izolanke Martine Žerjal. V
letu 2009 je štela osem članic, nekatere so šolo obiskovale že od oktobra, druge pa že od
pomladi 2008. V juniju 2009 so se prvič tudi javno predstavile s svojimi slikarskimi deli,
akrili na platnu. V Mestni knjižnici Izola smo bili počaščeni, da so si za galerijo izbrale prav
naš Kotiček ustvarjalnosti.
Ob postavitvi razstave smo članicam postavili nekaj vprašanj o tem, kako se počutijo v tej
Slikarski šoli in kaj jim pomeni slikanje. Prisluhnimo njihovim odgovorom!
Silva, ki je tudi tamburašica in mandolinistka, je povedala: »Sem začetnica, slikam šele od
oktobra naprej. Komaj čakam, da mine teden in pride spet torek, ko imamo Slikarsko šolo. V
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naši skupini vlada prijetno vzdušje, veliko je lepe, pozitivne energije. Mentorica nam veliko
pove in pokaže. Začetki so bili seveda težki, kot pri vsaki stvari, saj nisem imela pojma, imela
sem samo veliko željo, da bi tudi jaz nekaj naredila. A počasi sem razumela smisel tega, kar
počnem, ko slikam.«
Marica takole pripoveduje: »V mladosti sem slikala, zato sem seveda mislila, da to že
obvladam. Lani na pomlad sem začela hoditi v Slikarsko šolo. Prišla sem v skupino izkušenih
likovnic in izkazalo se je, da sem totalna amaterka. Od Martine in ostalih tečajnic sem se
veliko naučila, saj so me sproti popravljale in mi dajale nasvete. Zelo sem hvaležna, da sem
prišla v to skupino, in vesela, da sem ponovno začela slikati. Zdaj sem že bolj samozavestna
pri slikanju.«
Smiljana, ki je tudi naša zvesta bralka, je povedala: »Človek si vse življenje ne vzame časa,
da bi se ukvarjal s slikanjem, potem pa prideš v skupino in te ta potegne s seboj. Vzdušje v
naši skupini je čudovito. Zdi se mi neverjetno, da smo v tako kratkem času lahko že
zadovoljne s svojim delom.«
Dorica iz Lucije je povedala: »Ojej, jaz pa sem hiperaktivna in priporočili so mi, naj se
ukvarjam s čim takim, pri čemer se bom umirila in prizemljila. V tej slikarski skupini sem
našla svoje mesto pod soncem. Martina me spodbuja in mislim, da sem že napredovala. Doma
sem možu povedala, da so torki moji in naj si ta dan kar sam skuha kosilo. Torek sem si
rezervirala kot svoj dan.«
Tatjana: »Ko sem bila še v službi in se ukvarjala z družino, si nisem našla časa za ta hobi, ki
je bil moja velika želja že od otroštva. Lepo je, da smo si sedaj vzele čas in se začele
preizkušati v naših mladostnih željah. Mislim, da smo vse v skupini zelo samokritične, a kljub
temu je tudi res, da znamo več kot nekdo, ki ni še nikoli držal čopiča v roki. Zelo sem
hvaležna mentorici Martini za njeno potrpežljivost.«
Danica: »Vedno sem si želela, da bi po upokojitvi slikala. Preden se mi je ponudila priložnost,
je preteklo kar štirinajst let od upokojitve. Zdaj, ko je Slikarska šola v Izoli, sem si rekla, da
bom poskusila, pa bomo videli, ali sem talent ali ne. Zaenkrat imam s slikanjem zelo veliko
veselja. Ob vpisu pa mi je Martina dejala, da smo vsi nadarjeni.«
Majda pa je skromna in tiha gospa, zato so ostale o njej povedale: »Ona je naša organizatorka
in animatorka krožka, most med mentorjem in društvom Morje. Je zelo samokritična. Ona
nam pove tudi, kje naj kupimo materiale in kdaj so ugodne cene. Kuha nam kavo, sicer pa je
velik ekspert za slikanje cvetja.«
Kot ste lahko prebrali, so se vse ženske, udeleženke Slikarske šole, zelo dobro počutile v
skupini. Povedale so še, da so si med seboj zelo blizu in da so povezane. Med njimi ni
rivalstva in hudobije, vse komaj čakajo na torkova dopoldanska triurna srečanja v prostoru
Univerze za tretje življenjsko obdobje Izola v Gregorčičevi ulici 23. Te torke so si izborile
zase. Vse tudi upajo, da bodo jeseni nadaljevale s slikanjem v Martinini Slikarski šoli.
Vabljeni ste tudi novi člani!
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• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 811 (4. junij 2009), str. 10.

Slika 90: Udeleženke Slikarske šole s svojimi deli.
Slikarska skupina Pasquale Besenghi degli Ughi iz Izole
Razstava slik
V Manziolijevi palači v Izoli že nekaj let deluje tudi slikarska skupina Pasquale Besenghi
degli Ughi, ki jo vodi mentorica akademska slikarka Martina Žerjal. Skupino je leta 2009
sestavljalo šest članic zelo različnih starosti: najmlajša, Zarja Ražman, je bila še v srednji šoli,
od starejših – Simona Mahnič, Ljubica Pirih, Nives Kovač, Eda Forca in Ivica Stefančič – pa
je bila kakšna tudi že upokojena. Sestajale so se enkrat tedensko in se učile druga od druge.
Njihove stvaritve so bile predvsem intimne izpovedi s poudarkom na barvah, po stilu pa zelo
različne, od klasičnega slikarstva, prek dekorative do ekspresionizma. Mentorica Martina
Žerjal jih je želela predvsem naučiti, da pri pripovedovanju svojih zgodb uporabljajo barve, ki
so jim blizu in jim ugajajo; učila pa jih tudi tehnologije in različnih slikarskih jezikov. Enkrat
na leto imajo članice skupine razstavo slik v Manziolijevi palači, ki je njihova matična hiša,
ob veliki noči pa so tam razstavljale iz kaširanega papirja ročno izdelane in poslikane pirhe.
Uspešno so sodelovale tudi na različnih slikarskih natečajih in tekmovanjih, denimo
ekstempore in Istria nobilissima. Vseh šest ljubiteljskih umetnic je v juliju svoje slike
razstavljalo v Mestni knjižnici Izola.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 816 (9. julij 2009), str. 14.
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Slika 91: Del razstave slikarske skupine Pasquale Besenghi degli Ughi.
Tea Ghersini
Razstava fotografij
V avgustu 2009 je v Mestni knjižnici Izola svoje fotografije razstavljala Tea Ghersini, članica
Ozare – Nacionalnega združenja za kakovost življenja. Tea je v letu 2008 obiskovala tečaj
digitalne fotografije na Ljudski univerzi v Kopru, kjer so se učili tudi osnov računalniške
obdelave posnetega materiala. Ko je tečaj uspešno zaključila, se je s fotoaparatom odpravila v
naravo iskat najrazličnejše motive.
Kot vemo, potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju vključujejo tudi aktivnosti v prostem
času, med katerimi lahko razvijajo samozavest, različne spretnosti, izražajo svoje stiske ali
lepša občutja in poskrbijo tudi za boljše razpoloženje. Vsaka izmed prostočasnih dejavnosti
ponuja tudi priložnost za osebno rast. Ob letošnji poletni fotografski razstavi smo Teo
Ghersini vprašali, kaj ji pomenijo njene fotografije, pa nam je takole odgovorila:
Ujeti trenutki so le delček našega sveta, pogled očesa, ki je zamrznjen na pokrajini ali
živem bitju, v zanimivih prizorih. Upam, da boste v njih našli tudi del sebe in svojega
pogleda na okolico. Motivi segajo od morskih do zemeljskih, od prijetnih do bolj
umirjenih. So izraz bitja, ki diha skozi napravo, ta pa opažanja zabeleži. Za boljšo
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izraznost notranjih stanj je računalniško dodanih nekaj barv, v različnih odtenkih, od
modre, zelene, rumene, do magente, črno-bele in sepie. Želim vam prijeten ogled!
Naj povemo še, da je Tea dokončala mednarodno gimnazijo v Devinu, zdaj pa je študentka
slovenistike na Univerzi na Primorskem. V prostem času rada bere, srfa po internetu ter
prevaja iz angleškega in italijanskega jezika v slovenščino in obratno. Objavljenih ima že kar
nekaj prevedenih del: v založbi Šenta – Slovenskega združenja za duševno zdravje je leta
2004 izšel njen prevod dela Jeanette Winterson Pisano na telo, lani pa je v založbi Škuca izšel
njen prevod dela Sarah Waters Privlačnost, ki v slovenščini obsega kar 334 strani. Tea svojo
kratko prozo objavlja v Primorskih srečanjih. Leta 2010 je izšel tudi njen prevod
avtobiografije uporabnika Philipa Hilla Shizofrenija, moja sopotnica – popotovanje od
diagnoze učnih težav skozi obdobja duševne bolezni do kariere poklicnega socialnega
delavca.
Prevedla je tudi obsežno strokovno knjigo, priročnik za svojce obolelih z diagnozo
shizofrenije z naslovom Fuori come va? (naslov v slovenščini še ni določen), ki jo je napisal
psihiater in predstojnik tržaškega Centra za mentalno zdravje profesor Giuseppe Dell’Acqua.
Ta knjiga, ki je bila zaradi strokovnih izrazov za Teo kar velik prevajalski izziv, še čaka na
objavo. Leta 2010 je izšel tudi njen prevod zbirke kratkih zgodb avtorja Sama D’Allesandra z
naslovom Divja bitja. V knjižnici smo bili seveda zelo veseli, da smo Tei Ghersini iz Kopra
lahko omogočili fotografsko razstavo, saj tudi na ta način sodelujemo pri premagovanju
predsodkov, ki jih žal v naši družbi še vse prepogosto gojimo do vseh drugačnih, tudi do ljudi
s težavami v duševnem zdravju. Ker si v Mestni knjižnici Izola prizadevamo tudi za
integracijo ljudi z duševnimi težavami, smo se odločili v sodelovanju z Ozaro pripraviti za
njene člane posebno Bralno značko in prav Tea Ghersini je bila pri predlaganju naslovov za
branje najbolj kreativna. Sodelavke Ozare iz Izole so našo Bralno značko ponudile tudi
drugim Ozarinim enotam po Sloveniji.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 8 (avgust 2009), str. 13.

Slika 92: Pokrajina Tee Ghersini.
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Marjan Dobovšek
Razstava slik
Avgusta 2009 je bila v Mestni knjižnici Izola na ogled razstava slik svobodnega umetnika
Marjana Dobovška. Marjan Dobovšek se je rodil leta 1953 v Ljubljani. Končal je fotografsko
šolo in se je veliko ukvarjal s fotografijo. Pred štirimi leti se je z ženo in dvema svetlolasima
hčerkama, ki sta zdaj že v osnovni šoli, preselil v Izolo. »Radi imamo morje, pa smo prišli
živet sem,« je preprosto povedal. S slikanjem se je začel ukvarjati leta 2002, ko je bil še v
Ljubljani, tam se je tudi udeležil več zasebnih likovnih tečajev pri različnih akademskih
slikarjih.
Slikanje mi je bilo všeč, ker sem se rad igral z barvami. Rad imam žive barve, močne
nanose in odločne poteze s čopičem. Počasi sem se usmerjal k ekspresionizmu in
kasneje odkril še pikice, iz katerih je narisana na primer tale slika Pirana. Motivno so
mi blizu pokrajina, gozd, morje, tudi arhitektura. Portreti mi ne ležijo najboljše. Rad bi
še več slikal, vendar imam veliko drugega dela, pa tale recesija me stiska za vrat.
Marjanu Dobovšku so všeč ekspresionisti, rad ima tudi slikarja Matissa. Povedal je, da je
doslej razstavljal že v nekaj knjižnicah in drugih manjših ambientih, da pa bi se rad udeležil
tudi kakega ekstempora. Všeč so mu veliki formati, rad pa bi slikal še večje slike, »da bi
lahko še več packal z barvami«. Marjan Dobovšek je slikar, ki čuti močno željo po izražanju
in ima kaj povedati. Vsi člani njegove družine so tudi naši zvesti bralci in obiskovalci, zato
verjamemo, da se bomo z njim kot slikarjem ali fotografom še srečali.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Likovni svet – mednarodni likovni informator, št. 140
(september 2009), str. 50.

Slika 93: Slika Marjana Dobovška.
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Remigio Grižonič
Razstava fotografij
Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) potekajo že več kot desetletje po vseh evropskih
mestih in vanje se vključujejo tako muzeji kot galerije in knjižnice. Tudi Mestna knjižnica
Izola že več let sodeluje v tem projektu. V okviru DEKD smo v Galeriji Alga v Izoli
predstavili predmete domače nabožne umetnosti, v Kulturnem domu Izola pa likovne
stvaritve Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola; pripovedovali smo pravljice,
reševali uganke in si ogledali razstavo o gradovih in utrdbah v slovenski Istri. Pripravili smo
še pregledni razstavi in knjižni uganki o življenju in delu Primoža Trubarja in Jožeta Plečnika.
Svet Evrope je leto 2009 razglasil za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. Tej temi so
posvečeni tudi slovenski Dnevi evropske kulturne dediščine. Sledi ustvarjalnosti in
inovativnosti najdemo tako na gospodarskem in družbenem področju človekovega življenja
kot v njegovem duhovnem prizadevanju. V Mestni knjižnici Izola smo se letos odločili, da v
okviru DEKD 2009 predstavimo nekaj likovnih ustvarjalcev, ki pomembno sooblikujejo
kulturno življenje v Izoli. Med njimi so izolski fotograf Remigio Grižonič, slikar in kipar
Zorko Dežjot, knjižna ilustratorka Martina Ljubič, ljubiteljska slikarka Simona Mahnič in
skupina keramikov pod mentorstvom Zvonka Bizjaka.
Dne 3. septembra smo svečano odprli razstavo fotografij umetnika Remigia Grižoniča. Ob tej
priliki je knjižničarka prebrala kitajsko pravljico Rumena štorklja, ki govori o tem, da je
umetnost namenjena vsem ljudem, ne le bogatim posameznikom. Avtorja fotografij pa smo
prosili za kratek pogovor.
Gospod Remigio Grižonič, vi ste doma iz Izole. Koliko časa že živite v Izoli in kakšen
poklic opravljate?
V Izoli živim od rojstva leta 1948. Po poklicu sem mizar, samostojni podjetnik.
Se poleg fotografije ukvarjate še s kakšnim konjičkom? Katerim?
Moji konjički so risanje, rezbarjenje, izdelovanje intarzij, modelarstvo. Na prvem mestu pa je
fotografija.
Koliko časa se že ukvarjate s fotografijo in kaj vam to pomeni?
S fotografijo se ukvarjam, odkar pomnim, od vedno. To je moj način izražanja. Leta 1963
sem si za celo vajeniško štipendijo kupil že drugi fotoaparat.
Ste se fotografije učili sami, na tečajih, ob knjigah, ob kakem vzorniku? Kdo je vaš
fotografski vzornik?
Fotografiranja sem se učil na tečajih in ob literaturi. Moja vzornika sta Arne Hodalič,
popotniški fotograf, in Mitja Božič, modni fotograf iz Izole, ki je končal akademijo v
Londonu.
Kakšne fotoaparate uporabljate pri fotografiranju in ali fotografije sami razvijate?
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Včasih, v dobi analogne fotografije, sem slike razvijal sam, v temnici. Danes pa se
poslužujem le digitalne tehnike in računalniške obdelave fotografij.
Kakšne motive najraje fotografirate?
To pa je odvisno od projekta, s katerim se trenutno ukvarjam. Lahko je to narava ali pa slikam
v svojem fotografskem ateljeju.
Gospod Remigio Grižonič, vi tudi veliko razstavljate. Kje vse ste že razstavljali svoje
fotografije? Kakšne načrte imate še v zvezi s fotografijo?
Zadnje čase res veliko razstavljam, prej pa sem le poredko. Razstavljati sem začel na pobudo
svojega prijatelja, ki si je nekoč pri meni doma ogledal moje fotografije. Rekel mi je: »Dokler
visijo samo doma na tvojem zidu in jih ne pokažeš ljudem, ne pomenijo nič. Šele ko jih boš
pokazal ljudem, bodo dobile pomen.« In jaz sem želel svojim slikam dati pomen. Vsaka
razstava pa je tudi velik finančni zalogaj. Doslej sem razstavljal v Novi Gorici, kamor sem
hodil v Srednjo lesarsko šolo. Razstave sem imel v Izoli, Kopru, Pazinu, na fotografskem
ekstemporu v Novigradu in v drugih krajih po Istri.
Kaj vam pomeni ustvarjalnost? Se nameravate lotiti še kakšnega področja
ustvarjalnosti?
Ustvarjalnost je zame vse, v kar lahko prelijem svojo dušo, in vse, s čimer se lahko izražam.
Veseli smo, da ste se odločili za razstavo vaših fotografij v naši knjižnici prav ob Dnevih
evropske kulturne dediščine, ki so letos posvečeni ustvarjalnosti. Seveda pa vas z
veseljem pričakujemo tudi oktobra, ko boste v naši knjižnici zopet razstavljali svoja
dela. Kaj pa vam pomeni ta razstava v knjižnici?
Vsaka razstava je nov izziv. Nerad ponavljam stvari. Rad se prilagodim prostoru in za vsak
prostor pripravim nov projekt. Ocenim prostor, svetlobo in temu primerno prilagodim projekt.
Lani sem na primer slikal v vinogradih posestva Zaro in naredil serijo fotografij na temo
trgatve. Tudi za razstavo v knjižnici sem dobro premislil motive: mesto, barke in narava. Te
slike so narejene v posebni tehniki. Prijateljica Judita Miško mi je sešila belo zaveso za
ozadje.
Gospod Remigio, zahvaljujemo se vam za pogovor.
Hvala tudi vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 50 (september 2009), str.
22–23.
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Slika 94: Fotografija Remigia Grižoniča v Kotičku ustvarjalnosti.
Simona Mahnič in Zorko Dežjot
Razstavi slik ter lesenih in keramičnih skulptur
V Mestni knjižnici Izola je v Dnevih evropske kulturne dediščine 2009 svoje slike na platno
razstavljala tudi gospa Simona Mahnič. Vse življenje je veliko potovala: bila je v Afriki,
Severni in Južni Ameriki, dobro pozna Ande in Peru, prepotovala je Indijo, posebno
Radžastan, bila je v Tibetu, Nepalu in drugih deželah … Prepričana je, da smo ljudje
popotniki in duhovni iskalci. Do slikarstva, s katerim se ukvarja že dvajset let, jo je pripeljalo
ukvarjanje z duhovnostjo, v okviru katere je raziskovala vpliv barve na človeka ter delovanje
barv na zdravljenje ljudi in narave. Naredila je tudi šolo svete geometrije pri še živečem
duhovnem mojstru iz Arizone. Zaradi družabnosti hodi na različne likovne tečaje. Trenutno je
vključena v likovno šolo Martine Žerjal v Manziolijevi palači, bila pa je tudi na tečajih v
Društvu Faros v Luciji in v Tartinijevi hiši v Piranu. Svoje slike označuje za ezoterične in
meditativne. Pravi, da vplivajo na človekovo počutje. Poslužuje se tehnike akril na platno,
mokro na mokro. Za vse ostale informacije ji lahko pišete na njen elektronski naslov
simona.mahnic@siol.net.
V vitrini ustvarjalnosti pa je svoje lesene in keramične Nimfe razstavljal Zorko Dežjot iz
Izole. Njegove nove skulpture so nastale v poletju 2009.
Hotel sem narediti lesene tlakovce za naš vrt in sem razrezal desko, ki je bila del vrtne
sedežne garniture. Ko pa sem imel te kose pred seboj, sem se zamislil. Zdeli so se mi
uporabni za izrezovanje in zamislil sem si serijo skulptur, ki sem jim dal naslov
Nimfe. Potem sem naredil še serijo podobnih skulptur iz keramike.
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• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 19 (september 2009), str.
22–23.

Slika 95: Diptih Simone Mahnič.

Slika 96: Nimfe Zorka Dežjota.
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Robert Turk in Tina Trampuš
Predavanje Ohranimo naravo v občini Izola in Krajinskem parku
Strunjan ter razstava fotografij Bogastvo lagune
Večina si pod izrazom slovenska obala predstavlja gosto naseljeno pokrajino ob morju z
vsemi njenimi turističnimi znamenitostmi. Dejstvo je, da smo večino prvotne narave v ozkem
obalnem pasu pozidali ali kako drugače spremenili. Prvinskost naravne obale lahko kljub
temu v polni meri občudujemo na primer v zavarovanem pasu obale od Strunjana do Izole, na
območju Strunjanskega klifa. Medtem ko je večji del slovenske obale flišen, je v Izoli obala
ponekod apnenčasta, kar je posebnost. Najbolj ohranjena je na za rtu Korbat in na območju
pri Svetilniku.
Na predavanju z naslovom Ohranimo naravo v občini Izola in Krajinskem parku Strunjan, ki
je potekalo 15. oktobra v Mestni knjižnici Izola, sta mag. Robert Turk in Tina Trampuš z
Zavoda RS za varstvo narave, Območne enote Piran, z bogatim slikovnim materialom
opozorila na pomen ohranjanja morja in morskega obrežja, redkih rastlinskih in živalskih vrst,
morskih in obalnih habitatnih tipov in obmorskega klifa ter na drevored pinij ob Prešernovi
cesti v Izoli, ki je eden lepših na obali. Opomnila sta, da je treba pri načrtovanju posegov v
prostor upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih
območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Strokovnjaka s področja ohranjanja narave sta
spomnila tudi na pasti gradbenega lobija in kovačev dobička, ki s sprenevedanjem zaradi
lastne dobrobiti in menda celo dobrobiti, ki naj bi jo imel turizem, načrtuje takšne posege v
okolje, ki so v nasprotju z načeli trajnostnega razvoja. Na tem mestu sta se dotaknila predloga
za gradnjo otoka pred Izolo, ki sta ga poimenovala Little Dubai. Po njunem mnenju gre
vsekakor za predlog, ki bi lahko imel poleg pozitivnih posledic za kraj, tudi veliko negativnih
vplivov. A o tem je težko govoriti, saj do sedaj ni bila narejena še nobena prava analiza,
koliko Izola sploh prenese, tako v prostorskem kot tudi v družbenem smislu.
Poglavje zase je upravljanje Krajinskega parka Strunjan in Naravnega rezervata Strunjan (od
letošnjega leta tudi zanj skrbi upravljavec Javni zavod Krajinski park Strunjan), kjer se iz leta
v leto povečuje število čolnov, ki tam sidrajo. To povzroča vedno večje negativne vplive na
morsko dno in morske organizme, zato strokovnjaki proučujejo možnosti za urejanje tega
področja. V Mesečevem zalivu in na rtu Ronek je sidranje prepovedano, drugje v rezervatu pa
je ena od možnosti reševanja problema ureditev priveznih boj.
Na predavanju sta strokovnjaka iz piranske enote Zavoda RS za varstvo narave predstavila
tudi laguno Stjuža, edino pravo morsko laguno na slovenski obali, ki je del Krajinskega parka
Strunjan. Ime Stjuža izvira iz italijanske besede chiusa, ki pomeni »zaprta«. Pred približno
dvesto leti so jo z nasipom ločili od morja, z njim pa jo še vedno povezuje pretočni kanal. V
sodelovanju z izolsko Borzo znanja je v oktobru in novembru na ogled razstava Bogastvo
lagune, ki laguno predstavlja kot dragocen življenjski prostor za rastlinske in živalske vrste na
slovenski obali. Obenem poudarja razloge in možnosti za njeno ohranitev in razvoj
trajnostnega turizma v krajinskem parku. Postavljena je na mladinskem oddelku, zato je
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primerna tudi za družine, ki tako lahko dobijo potrebno znanje in s tem motivacijo za njen
obisk.
Mnenje udeležencev predavanja o vrednotah narave je moč strniti v prizadevanje za
zagotavljanje sobivanja kulture in narave, ohranjanje kakovosti morja in obale kot naravnega
vira in vrednote ter zagotavljanje in predstavljanje obale in morja kot identitete.
 Ksenija Orel
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Istra 2, št. 10 (28. oktober 2009), str. 11.

Slika 97: Predavanje ob razstavi Bogastvo lagune.
Mojca Semprimožnik
Razstava slik
V Mestni knjižnici Izola je v decembru 2009 svoja platna razstavljala gospa Mojca
Semprimožnik, doma iz Gornjega Grada, kraja, ki leži v čudovito lepi kotlini v predgorju
Savinjskih Alp pod Menino planino, Lepenatko in Rogatcem. Z njenimi eno- in večbarvnimi
slikami na platno različnih motivov smo napolnili vse proste kotičke v knjižnici, toliko jih je
prinesla s seboj. Pravi, da jih ima doma vsaj še trikrat toliko. Sicer Mojca Semprimožnik dela
v Domu ostarelih, ki je bil v naravnem in mirnem okolju Gornjega Gradu zgrajen z željo, da
bi se uporabniki počutili kot doma. Pod svojo streho ta dom danes gosti že več kot 150
upokojencev. Mojca je tam zaposlena v pisarni, pomaga pa tudi kot delovna terapevtka in v
svojem poklicu neizmerno uživa. Prav tako kot njeno delo je izpolnjen tudi njen prosti čas, v
katerem se posveča slikanju, tkanju, izdelovanju nakita iz filca, keramike in fimo mase ter
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šivanju prelepih ročnih torbic iz blaga, filca, ki ga sama izdela, in doma narejenega tkanja.
Ker je njena razstava nekaj prav posebnega, smo jo poprosili za pogovor.
Mojca Semprimožnik, doma ste iz Gornjega Grada. Kako ste izvedeli za našo knjižnico
in možnost razstavljanja v njenih prostorih?
Za možnost postavitve razstave mi je povedala prijateljica, ki je pred nekaj meseci pri vas
razstavljala svoje vezenine. Ker sama nisem prav prodorna in aktivna, kar se tiče iskanja
razstavnih prostorov, predvsem pa, ker so mi bližji ambienti, kjer si lahko slike ogledajo
ljudje, ki ne pridejo ravno s tem namenom, se mi je zdela to odlična priložnost. Če povem po
pravici, pomemben del tega izziva je tudi dejstvo, da imam Izolo neskončno rada in jo
obiščem vsako leto nekajkrat, če se le ponudi priložnost. Izola je tudi mesto, kjer sem se
udeležila svojega prvega ekstempora in verjetno tudi to pove svoje.
Imate galerijo tudi v Gornjem Gradu? Kaj pa knjižnico? Ste že večkrat razstavljali?
Kje?
Res je, tudi v Gornjem Gradu imamo galerijo, ki aktivno deluje od pomladi do jeseni, in prav
tam sem se prvič samostojno predstavila. Sicer pa se tja najraje odpravim skupaj s stanovalci
Centra starejših – vsak mesec si gremo ogledat novo razstavo.
Razstavni prostor ima tudi Center starejših in tudi tam so stene vedno privlačne za ogled.
Samostojno sem razstavljala še v Mozirju, na Rečici ob Savinji in v Braslovčah, skupinskih
razstav ter sodelovanj na likovnih kolonijah in ekstemporih pa imam pravo malo zbirko.
Iskreno? Najraje se pridružim ustvarjanju na Primorskem.
Imamo Občinsko knjižnico, svojo knjižnico pa ima tudi Center starejših. V obe zelo rada
zaidem, saj imam ljubezen do pisane besede nekako zapisano v genih.
Na svoji spletni strani http://www.mojalbum.com/sanam predstavljate svoje slike, prav
tako pa tudi različne druge izdelke. Kdaj ste začeli slikati? Kaj vam slikanje pomeni?
Na prvi tečaj pri gospodu Robiju Klančniku sem se vpisala nekako pred devetimi leti, ko sem
se včlanila v Likovno društvo GAL z Rečice ob Savinji. On me je prvi vpeljal v skrivnosti
likovnega ustvarjanja, a se nekako nisem mogla otresti strahu pred barvami. Nastajale so
večinoma grafike pa tudi risbe, takrat sem se zaljubila v glino. Kasneje sem obiskovala kar
nekaj tečajev pri akademskem slikarju gospodu Denisu Senegačniku – njemu je uspelo, da me
je prepričal v popotovanje v svet barv, takrat sem začela slikati. Neizmerno sem hvaležna
obema, njuno znanje je neprecenljivo, še več pa je morda v prvi fazi pomenil občutek, da
zaupata v moje delo. Počasi sem začela zaupati tudi sama. Dobivala sem pogum, izkušnje,
oboje pa potrjevala v druženju z ostalimi člani društva na tečajih in skupnih razstavah.
Kot ste omenili, ustvarjam tudi v drugih sferah, a slikanje pretehta vse. Kaj mi pomeni? Tega
se ne da povedati v enem stavku. Ali pač? Da sem to jaz? Nekako zagotovo. Na platno se
včasih kar sama zapiše zgodba, ki je ne povem nikomur. Vesela sem, če te zgodbe kdo

131

razume tudi brez besed. Slike so včasih puste, težke, spet drugič vesele in navihane; v njih je
strast, v njih je beda spoznanj, v njih sem jaz. Na platnu je tisto, kar je v meni. Preprosto.
Kakšno tehniko uporabljate pri slikanju?
Oh, olja … dišijo, polzijo, podajo se k mojemu načinu razmišljanja. Občasno se kajpak zgodi
kak izlet tudi k drugim tehnikam (akril, recimo), a ostane pri muhah enodnevnicah. Vedno
znova me pritegnejo možnosti, ki jih ponujajo olja.
Vaša izbira motivov za slikanje je zelo pestra. Navdihujejo vas vaško življenje in
kmečka opravila, vaši varovanci v domu upokojencev, Afrika, arhitektura … Katere
motive najraje slikate?
Začela sem z arhitekturo, z izseki, postavljenimi na platno v neobičajnih kompozicijah.
Kompoziciji sem dajala prednost, mogoče še detajlom. Prav nasmejati se moram, kako sem še
pred nekaj leti vneto zatrjevala: ne, ljudi pa že ne bom nikoli slikala! Zarečen kruh … Začelo
se je z obrazi otrok iz Afrike, ki sem jih združila v cikel Bodimo modri in ne črno-beli. Morda
sem v svojem jeziku protestirala in z njihovimi kriki kričala tudi jaz. Afrika me je začarala na
neopisljiv način. Saj nikoli nisem bila tam, pa vseeno velikokrat črpam navdih prav od tam –
ko slikam, šivam ali izdelujem nakit. Kasneje sem našla pravi izziv v obrazih in figuri – to je
bilo še neraziskano, tisto, česar nisem znala, in mi je bilo morda zato toliko bolj privlačno …
Vaški motivi, seveda, doma sem s kmetije visoko pod Menino, s tem sem odraščala in čedalje
bolj vem, da pogrešam vse, kar mi je dajal tak način življenja … Spoštujem prvobitnost
človeka, zgodbe, ki jih nosimo s seboj, in tako se tudi obrazi naših varovancev ponujajo kar
sami. Motivi, ki jih najraje slikam, se tako spreminjajo, s časom se izpolni en izziv in na
obzorju že čakata dva. Včasih si rečem, da bi morala živeti vsaj še tri življenja, da bi se na
platnih manifestiral samo del tistega, kar bi tam rada videla.
Nekatere vaše slike so narejene v mnogih odtenkih ene barve, na primer rjave, modre,
črne … Kako to, da ste se odločili za tak način slikanja?
Že prej sem omenila obdobje, ko sem se nekako »bala« barv. Takrat sem začela iskati
možnosti v odtenkih in tja me rado ponese še danes. Včasih raje pripovedujem s potezo kot z
barvo.
Od kod vaša ljubezen do afriških motivov?
To sem se večkrat vprašala že tudi sama. Odgovora ne poznam, vsaj takšnega, ki bi zaobjel
vsa dejstva, ne. Del navdiha je gotovo v nepoznanem, del v izrazih, ki jih nosijo ti obrazi …
Vem, da tole ni odgovor, ki bi ga želeli, a resnično so občutenja, ki me zajamejo ob
ustvarjanju česarkoli, kar zajema to tematiko, nerazložljiva.
Mojca, vi znate narisati srečo ali žalost v očeh afriške deklice. Kako vam to uspe?
Mi res? Hvala. Morda je v tistih očeh tudi del moje sreče ali moje žalosti.
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Na svoji spletni strani predstavljate še druge svoje izdelke: nakit, torbice, tkanine …
Kdaj ste začeli izdelovati nakit in iz kakšnih materialov ga izdelujete?
V teh vodah sem pa še čisto nova. Lani, ko sva se s hčerko podali na lov za nakitom za njen
maturantski ples, ki je bil zaradi specifičnih zahtev vnaprej obsojen na neuspeh, po drugi
strani pa je spodbudil nastanek prvih uhanov, se je rodila prava obsesija. Čim sem le imela
nekaj minut, sem delala skice, iskala kombinacije. Pravzaprav je vsak material lahko izziv.
Les, kamen, filc, das masa, polimerne mase in še kaj. Možnostim ni konca. Idejam tudi ne.
Kaj pa tkanje? Tudi s tem se ukvarjate. Imate doma svoje statve? Koliko časa že tkete?
Raje uporabljate volno ali bombaž? Kaj vse ste že stkali na vaših domačih statvah?
Oh, to je še ena od obsesij; najnovejša, stara slabe tri mesece. Statve sem si želela, od kar sem
na nekem sejmu prvič videla, kako gre to v živo. Potem sem spoznala gospoda, ki jih izdeluje
– tudi manjše, namizne, primerne za stanovanje v bloku. Odločitev je bila hipna, ljubezen
velika. Želja pač nimamo zato in za to, da bi jih gledali od daleč, pač pa zato in za to, da si jih
izpolnimo, kajne?
Glede na tako kratek staž se s količino izdelkov res ne morem pohvaliti, z veseljem pa povem,
da je tkanje poligon za domišljijo, ponuja obilo možnosti pa tudi sprostitev. Raje delam z
volno, gre hitreje. Najraje se lotim kombinacij – torbica in šal, recimo, je že ena od njih.
Tudi filc izdelujete sami? Kaj pa ročne torbice iz filca? Tale vaša torbica je na primer
prav nekaj posebnega. Pa take lepe rožice ste prišili nanjo. Le kje dobivate ideje za vse
te čudovite izdelke in kdaj najdete čas, da vse to naredite?
Zaenkrat izdelujem filc s tehniko suhega filcanja, ker ne potrebujem večjih kosov, temveč
samo dodatke – ja, kot so tele rožice. Ali pa za nakit, tudi zanj niso potrebne večje površine.
Ideje? Uh, joj, ne sprašujte. Nimam pojma, od kod se jih vali takšna množica, neprestano,
ampak res neprestano, včasih niti spati ne morem. Tudi takrat se najde čas. Sicer pa imam
službo samo dopoldne, odraslo hčer, proste vikende … V tem pogledu se res ne smem
pritoževati. Tega, da na ta račun hudo trpi gospodinjstvo, tudi ne morem reči – oba, mož in
hči, se rada sučeta po kuhinji. Ne bom pa trdila, da nimam kdaj slabe vesti – raje ne povem,
kdaj sem nazadnje pomila tla, recimo. Resno, moram povedati, da brez podpore, pomoči,
predvsem pa spodbude vseh, ki jih imam rada, ne bi šlo.
Imate radi knjige in ali vam sploh ostane kaj časa za branje? Katere knjige najraje
berete?
Pri knjigah imam neke vrste intervale. Pride obdobje, ko berem, berem, berem … Potem pa
pridejo naročila ali odkrivanje nove obsesije, in berem manj. Knjige sicer obožujem. Vse.
Tudi pravljice.
Najraje imam slovenske avtorje, četudi velikokrat slišim, da so po svoje težki. Niso. Tak je
čas in takšni smo. Včasih se je težko pogledati v ogledalo. Kar nekaj sezon sem se ubadala z
Milčinskim in njegovimi Butalci. Nekaj dejanj sem dramatizirala in skupaj z dramsko skupino
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iz mojega rojstnega kraja smo jih postavili na oder. Pa se ga še nisem naveličala. Vedno je
najti kaj novega, pri njem sploh. Najbrž nikoli ne bo nehal biti aktualen.
Kako poteka vaš dan? Zjutraj ste v službi … Kaj ste pravzaprav po poklicu in ali radi
opravljate svoje delo?
Delam v tajništvu Centra starejših, po poklicu sem ekonomski tehnik. Poleg tega pomagam
tudi pri delovni terapiji, ko se naši stanovalci zbirajo na ustvarjalnih uricah. Moram po pravici
povedati, da so to velikokrat najlepši trenutki, ti ljudje me napolnijo z energijo, včasih imam
občutek, da mi vidijo v dušo. Namesto, da bi jaz dajala njim, dajejo oni meni – veselje, tople
besede, med nami je ne samo ustvarjalna energija, pač pa tudi spoštovanje, zaupanje.
Kaj pa počnete v prostem času?
Vse, kar sva že omenili, in še bi se kaj našlo. Zelo rada sem z najbližjimi, sicer pa sem neke
vrste samotarka. Velikokrat po tistem, ko pridem iz službe, za sabo zaprem vrata stanovanja
in me ne zanima nič. Razen … obsesij.
Okolica Gornjega Grada je zelo lepa. Greste radi kam na izlet?
Oja, rada. Še raje pa k staršem, predvsem poleti, ko je košnja. To je pač ena od vezi s tistim,
od česar sem odšla. Med kmetijo in stanovanjem v bloku paralel skoraj ni mogoče vleči. Če
pogrešam zemljo? Ja. Zelo. Pobočje Menine, kjer sem odraščala, je nemogoče nadomestiti.
Posebna znamenitost Gornjega Grada je mogočna katedrala sv. Mohorja in Fortunata,
z največjo prostornino in kupolo v Sloveniji. Kaj pa gornjegrajski muzej? Kakšne
zbirke obsega? Greste radi na obisk v muzej?
Zgodovina Gornjega Grada je mogočna prav tako, kot je mogočna naša katedrala. Delčki
preteklosti so zbrani tudi v muzejih, kjer so prečudovite etnološke zbirke, verske zbirke,
posebno so mi všeč zbirke starih razglednic in fotografij. Imamo srečo, da so v našem kraju
ljudje, ki se dobesedno razdajajo za ohranitev različnih biserčkov naše dediščine, in tudi zato
je ogled zbirk vsakič prav posebno doživetje.
Mojca Semprimožnik, zahvaljujemo se vam za pogovor in za to, da ste našo knjižnico
izbrali kot razstavni prostor. Upamo, da boste z veseljem še kdaj razstavljali pri nas, pa
ne samo slike, tudi vaš nakit, tkanje in torbice. Želimo vam še veliko ustvarjalnih idej in
veselja do dela!
Hvala za lepe želje, predvsem pa za priložnost, ki ste mi jo ponudili, da sem lahko platna
postavila na ogled v vaših prostorih. Z veseljem še pridem.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 12 (december 2009), str.
17–18.
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Slika 98: Starka Mojce Semprimožnik.

Vitrine ustvarjalnosti
Ljubica Lumbar
Ročni izdelki, čipke, prtički
Ljubica Lumbar je bila rojena v vasi Donje Dubrave v okolici Karlovca na Hrvaškem. Njena
mama je bila znana tkalka in je tkanja na statve naučila tudi svoje tri hčere. Prav tako jih je že
zgodaj učila tudi drugih ročnih del, predvsem kvačkanja. Leta 1961 je Ljubica prišla v
Postojno, kjer je že živela njena sestra. Tu se je izučila za kuharico in je potem kot kuharica
do leta 1974 delala v Postojnski jami. V Postojni je spoznala tudi moža, Slovenca, in si skupaj
z njim ustvarila družino. Leta 1974 so se preselili v Koper. Do upokojitve je delala kot
kuharica v GSP Primorje. Po tridesetih letih dela se je upokojila. Zdaj je že sedemnajsto leto v
pokoju ter se ukvarja z ročnimi deli, za kar prej ni imela časa. Kvačka nekaj ur dnevno,
predvsem zvečer, ob gledanju TV nadaljevank. Izdeluje prtičke raznih oblik in velikosti ter
zavese v raznih tehnikah kvačkanja. Kvačkane čipke kombinira tudi s platnom, ki je bilo
ročno tkano v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. V prostem času je varuška svojim vnukom
pa tudi svojim otrokom še pomaga. Enkrat na teden gre za tri ure na bazen, saj rada plava,
vsako leto pa si privošči tudi toplice. Ljubica Lumbar je živahna in zgovorna starejša gospa,
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mlada po duhu in pogumnega srca, ki ima rada življenje in ljudi, svojo družino in svoje delo.
Razstava njenih ročnih del, ki je bila marca 2009 na ogled v vitrini ustvarjalnosti v Mestni
knjižnici Izola, ni bila niti njena prva niti zadnja. Že naslednjo pomlad namreč razstavlja v
društvu upokojencev v Kopru, ki jo je povabilo k sodelovanju.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 801 (26. marec 2009), str. 10.

Slika 99: Kvačkane čipke Ljubice Lumbar.
Marijan in Marija Strel
Razstava keramike in čipk
V juniju 2009 sta v Kotičku ustvarjalnosti svoja dela razstavila zakonca Marijan in Marija
Strel iz Lucije. Marijan Strel je obiskoval vsakoletni trideseturni tečaj pri mentorici Ingrid
Fikfak. V skupino, kjer je bilo navadno sedem tečajnikov, je prišel po naključju: manjkal jim
je en član, pa so ga povabili zraven. Takrat se je prvič srečal s keramiko. Člani so se dobivali
ob torkih dopoldan. Tečaj je trajal dve uri, Marijan pa nam je povedal, da so ostajali skupaj
tudi po štiri ure ter klepetali in si izmenjavali izkušnje. Začel je oblikovati posode s kačicami,
delal pa je tudi skulpture, kar se mu je zdelo najtežje. Izdeloval je tudi keramične reliefe, v
katere je vdelal čipke, ki jih izdeluje njegova žena Marija. Povedal nam je marsikaj o tehniki
dela, predvsem o raku tehniki, v kateri je izdelal nekaj posod. Delal jih je iz šamotne bele
gline, izdelke pa so tečajniki kot po navadi pekli v vrtcu v Luciji, druga peka pa se je dogajala
v Podkraju pri Colu, kjer se s tem ukvarja slovenski strokovnjak za raku tehniko, ki ima tudi
posebne peči zanjo. Iz peči so vroče izdelke položili v žagovino, kjer nastanejo pajčevinasti
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sivi vzorci na beli podlagi. Marijan Strel je sodeloval že na nekaj skupinskih razstavah, tudi v
Galeriji Alga v Izoli. Razstava v naši knjižnici je bila njegova prva samostojna razstava.
Povabil nas je še, naj se vključimo v keramične tečaje v lucijskem Farosu, kjer delujejo kar tri
skupine, dve nadaljevalni in ena začetna.
Marijanova žena Marija Strel je doma iz Žirov in se je s čipkami srečala že v otroštvu, ko jo je
klekljati naučila njena stara mama. Potem trideset let ni klekljala, vedno pa si je želela, da bi
se zopet ukvarjala s to umetnostjo, ko bo enkrat v pokoju. Minilo je že štirinajst let, odkar ne
dela več kot pomočnica vzgojiteljice v vrtcu – tu se je veliko ukvarjala z ročnimi deli, kot so
šivanje in izdelovanje lutk – in vsa ta leta je posvetila klekljanju. Sprva se je ukvarjala s
klasičnim klekljanjem, potem pa je ugotovila, da čipka potrebuje modernejši pristop, čeprav
tehnika ostaja enaka. Na različnih razstavah na Nizozemskem in Češkem se je navdušila nad
klekljanim nakitom, ki ga po njenih izkušnjah v glavnem kupujejo ne več rosno mlade ženske,
»take, ki dajo kaj nase«. Začela je klekljati nakit, ki jo je vedno bolj privlačil, posebno ker se
ji je vsak nov izdelek zdel lepši od prejšnjega, saj se je preizkušala tudi s klekljanjem z
različnimi materiali, zlatimi in srebrnimi nitkami, perlicami … Material za ta nakit nabavlja
pri nas ali pa v Gradežu. Za svoje izdelke je pridobila tudi certifikat za umetnostno obrt od
Obrtne zbornice Slovenije. Več let že vodi tudi tečaj klekljanja pri Društvu Faros – Univerzi
za tretje življenjsko obdobje v Luciji. V teh letih je naučila izdelovanja čipk že okrog
štirideset tečajnic. Vsako leto namreč poteka tečaj v dveh skupinah, v katerih je šest članic
začetnic. »Nekatere je čipka zasvojila in kar vztrajajo in so že prave umetnice,« je povedala
Marija Strel, ki ima za seboj že veliko razstav: v Izoli, Slovenj Gradcu, Strunjanu, Žireh in
drugod po Sloveniji. Ideje za nakit išče po raznih revijah in knjigah, nato vzorce spreminja z
uporabo različnih materialov in dodatkov. Veliko o klekljanju pa se je naučila, ko je
obiskovala idrijsko šolo za izdelovanje čipk.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 812 (11. junij 2009), str. 12.

Slika 100: Čipke in keramike Marije in Marijana Strel.
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Mira Malinovič
Ročni izdelki za gospodinjstvo
Ljubitelje ročnih del smo julija 2009 povabili na novo razstavo v Mestno knjižnico Izola. S
svojimi izdelki se nam je predstavila gospa Mira Malinovič iz Izole. Rojena je bila v
Sremskih Karlovcih v Vojvodini, a se je že leta 1964 kot osemletno dekletce z mamo preselila
v Izolo, kjer sta tudi ostali.
Z ročnimi deli se je začela ukvarjati pri desetih letih. Najprej je opazovala sosede, ki so včasih
sedele pri vratih zunaj na pručki in kvačkale ali pa vezle. Rada je bila ob njih, jih opazovala,
spraševala in se učila. Za svoj deseti rojstni dan je dobila v dar prvi pribor za šivanje in
kvačkanje.
Joj, kako sem bila vesela! Sosede so me naučile osnov kvačkanja in vezenja. Vzorce
pa smo si izmenjavale, saj revij o ročnih delih takrat še ni bilo. Vzorce smo jemale tudi
iz že narejenih prtičkov in prtov. Tako sem začela. Včasih je bilo to ročno ustvarjanje
bolj prisotno, včasih manj.
V letih, ki so sledila, si je gospa Mira Malinovič ustvarila družino in se zaposlila. Delo in
družina sta ji vzela preveč časa, zato se skoraj dvajset let ni več ukvarjala z ročnimi deli.
Zadnjih osem let pa sem spet začutila potrebo po ustvarjanju. Ampak želela sem nekaj
novega. Že dolgo sem občudovala strojni rišelje, s katerim se je ukvarjala tudi moja
babica. Žal tega znanja ni utegnila prenesti name, saj sva živeli zelo daleč ena od
druge in je potem umrla. Denarja ni bilo, da bi si kupovala te izdelke, zato sem
sklenila, da se moram te tehnike naučiti, če hočem imeti take prtičke. V Izoli je živela
in še živi gospa Tereza, ki veze strojni rišelje že več kot petdeset let. Zbrala sem
pogum in jo zaprosila, da bi mi pokazala, kako se to dela. Seveda je pristala in bila
zelo vesela, da se zanimam za to delo. Tako sem začela. Pokazala mi je osnovo in
svetovala pri izpeljavi. O, pa ni bilo tako enostavno, večkrat sem se jezila, da dela ne
obvladam tako spretno kot ona. A vaja dela mojstra. Tako se lahko zahvalim gospe
Terezi, ki me je naučila osnov strojnega rišeljeja. Od takrat sva v veselje ena drugi, ko
si izmenjavava ustvarjalne izkušnje.
Ker je Mira Malinovič tako ustvarjalen in nemiren duh, se je želela poskusiti še na novih
področjih.
Začela sem še s polnim vezenjem, a na svoj način. Vzorce sem jemala iz revij, ki so mi
bile dosegljive. Žal ne dobim vedno vsega, kar mi je všeč. Pred dobrim letom pa sva
se z možem odločila za nakup računalnika. Otroci so odšli od doma in sva jih
pogrešala. Zapolniti sva želela prosti čas. Snaha in svakinja pa sta še ostali doma in sta
naju naučili osnov računalništva. Mene je takoj zamikalo raziskovanje. Želela sem
prek računalnika dobiti to, kar me je zanimalo pri ročnih delih. Z vztrajnostjo sem
našla tudi to. Ustvarila sem si spletni album, tako da lahko pokažem svoje izdelke.
Tako sem našla tudi Otok zakladov – forum ustvarjalk in ustvarjalcev, ki nas združuje
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raznolikost ustvarjanja. Tukaj dobim veliko idej, vzorcev in pomoči za ustvarjanje ter
prijazno spodbudo, ko sem na tleh.
Žal Miri Malinovič zdravstveno stanje ne dovoljuje, da bi se dlje časa sklanjala nad šivalni
stroj, zato ob večerih sedi s kvačko in prejico pred televizorjem ter ustvarja nove kvačkane
izdelke: »Na žalost večini mladih tako izdelani prti in prtički niso všeč, saj jih je treba tudi
vzdrževati, štirkati, likati in to opravilo jim ni preveč pri srcu.«
»Veliko ročno izdelanih umetnin se še skriva v domovih,« meni skupaj z nami tudi gospa
Mira Malinovič in nadaljuje:
Ustvarjalcem ročnih del ti izdelki pomenijo veliko vrednoto. Vendar ljudje ne zberejo
dovolj korajže, da bi to pokazali. S svojo razstavo jih želim spodbuditi, naj svoje
izdelke vendarle pokažejo. Sama sem vsak izdelek naredila z veliko ljubezni in
veselja. Želela bi še sporočiti bralcem Mandrača, da tudi s strojnim vezenjem lahko
naredimo čudovite izdelke – nekaj sem vam jih predstavila na razstavi v Mestni
knjižnici Izola. Druge lahko vidite v mojem spletnem albumu:
mmrose.mojalbum.com. Tu je prikazana tudi tehnika strojnega vezenja. Potrebujete le
voljo in vztrajnost, pa se je boste naučili. Na Forumu Otok zakladov je opisan tudi
postopek.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 816 (9. julij 2009), str. 12.

Slika 101: Kvačkani okrasni izdelki Mire Malinovič.
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Vlasta Runko
Okrasni predmeti, vezenje s križci
V avgustu 2009 je bila v steklenih vitrinah ustvarjalnosti postavljena razstava ročnih izdelkov
gospe Vlaste Runko. Vlasta Runko je bila rojena v Sežani, ljubezen do morja pa jo je
pripeljala na Obalo in zdaj že leta živi v Dekanih. Zaposlena je v računovodstvu na
Intereuropi. Vesti je začela že kot otrok v osnovnošolskem krožku, vzor pa je imela tudi v
svoji mami, ki je bila pridna vezilja. Čestitke, uokvirjene slike, prtički, brisače, krpice,
albumi, torbice, zavesice, predpasniki in drugi izdelki so vsi izvezeni v tehniki križcev ter
predstavljajo različne motive, od metuljčkov in cvetlic, do lončkov za kavo in črnih Afričank.
Motive in vzorce je Vlasta našla v različnih italijanskih revijah pa tudi na internetu. Vlasta
veze v prostem času, odkar so otroci zrasli, in sicer najmanj eno uro vsak popoldan, kar pa se
včasih zavleče tudi čez polnoč. Večino izdelkov podari ob raznih prilikah. Pravi, da se ji
izdelkov ne bi splačalo prodajati, pa ne toliko zaradi materiala, ki ga je mogoče dobiti tudi pri
nas še kar poceni, ampak zato, ker je vanje vloženih veliko ur dela, natančnosti in
potrpežljivosti, česar se ne da poplačati. »Vezenje je zame predvsem zelo sproščujoča
dejavnost, ki mi daje veliko veselja, in to mi pomeni več kot joga ali kake druge novodobne
seanse, pa še nekaj ostane po njej,« je povedala gospa Vlasta.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 819 (6. avgust 2009), str. 8.

Slika 102: Motiv vrtnice s križci Vlaste Runko.
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Sasikala Perumal
Keramika
Ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2009 smo v Mestni knjižnici Izola pripravili več
likovnih razstav. Ena od njih je bila tudi razstava Indijke Sasikale Perumal, ki z možem,
ameriškim pisateljem Rickom Harschem, in dvema otrokoma že nekaj let živi v Izoli.
Sasikala je v vitrino ustvarjalnosti postavila svoje ročno izdelane in na vretenu oblikovane
keramične izdelke. Mnogi Izolani so jo že spoznali, saj se je z različnimi dejavnostmi lepo
vključila v našo družbo. Sodelovala je že z Zvezdicami in drugimi organizacijami, marsikje
predstavila indijsko kuhinjo in način oblačenja ter še marsikaj. Kljub temu smo jo prosili za
pogovor, saj je tudi naša bralka in zvesta obiskovalka knjižnice.
Gospa Sasikala, koliko let pravzaprav že živite v Izoli in kaj vas je prineslo k nam?
Moj mož in jaz sva v Sloveniji že osem let. Zadnja štiri leta živiva v Izoli. Večkrat sem si, ko
sem se z avtobusom vozila iz Lucije v Koper, zaželela, da bi živela v tako prikupnem mestecu
kot je Izola, s tržnico in Parkom Pietra Coppa. Ko se je zdelo, da je pravi čas za selitev, sva se
odločila za Izolo in zahvaljujoč prijatelju Jožetu Černeliču sva imela srečo, da sva našla
prijetno stanovanje, v katerem sedaj živiva.
Živeli ste tudi v Ameriki. Kaj vas je tam najbolj razočaralo?
Ko sem živela v Ameriki (na srednjem zahodu), sem se morala peljati ven iz mesta, da bi
lahko videla karkoli lepega in zanimivega. Življenje se je vrtelo okrog dela in televizije.
Tukaj, na obali, ste obdani z lepoto in ljudje, vsaj večina, uživa v vsakdanjem življenju.
Se vam zdi slovenščina težka in kje se je učite?
Učenje slovenščine je proces. Na žalost je to počasen proces. V zadnjih petih letih sem se
udeležila dveh formalnih tečajev. Toda največ se naučim iz pogovorov z domačini, na ulici,
tržnici, v trgovini. Berem časopise in moji prijatelji so večinoma tako prijazni, da me učijo.
Kaj najbolj pogrešate v Izoli?
Preden sem lahko potovala v Italijo, sem resnično pogrešala dostop do začimb in drugih
sestavin, ki so značilne za indijsko kuhinjo. Včasih pogrešam to, da ne vidim nebelih ljudi.
Že več let ste tudi članica naše knjižnice. Kaj si najraje izposojate?
Rada si izposojam filme, risanke za otroka in lahko branje v angleškem jeziku.
Od kod vaša ljubezen do keramike, do ročnega ustvarjanja oziroma oblikovanja
keramičnih izdelkov na vretenu?
Prvič sem se udeležila tečaja oblikovanja keramike na univerzi, okrog leta 1980. Nekako od
takrat se ukvarjam s keramiko, včasih bolj, včasih manj. H keramiki me je pritegnila možnost,
da lahko oblikujem uporaben izdelek, kot sta na primer skleda ali skodelica, ki ni samo lep,
ampak tudi unikaten. Nekaj let sem obiskovala keramične tečaje na sedežu skupnosti
Italijanov v Piranu, ki jih je vodila Apolonija Krejačič. To je bilo predvsem ročno
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oblikovanje. Ko sem se preselila v Izolo in odkrila, da tudi Zvonko Bizjak uči oblikovanje
keramike in ima vreteno, sem začela obiskovati njegove tečaje. Največ izkušenj imam z
vretenom in resnično uživam pri tem delu.
Kaj vam pomeni ustvarjanje v glini? Zakaj ste izbrali prav ta material?
Nekaj zelo privlačnega je pri oblikovanju keramike, včasih pustiš obliki, da se razvije, včasih
prisiliš glino, da pridobi določeno obliko. Ko obvladaš glino, je neverjetno, kako brez težav se
oblika razvija pod tvojimi rokami. Ko vzameš v roke neobdelan kos gline in ga spretno
gneteš, je to zelo lep občutek.
Kateri so še vaši hobiji?
Branje in keramika.
Kako poteka vaš dan? S čim se še ukvarjate?
To šolsko leto bo zame zelo drugačno. Odprla sem s. p. in pričakujem, da bom veliko časa
porabila za vodenje svojega podjetja.
Pred kratkim ste bili v Indiji. Imate v Indiji še sorodnike, ste jih šli obiskat? Iz katere
indijske države prihajate in kakšno je življenje v vaši domovini?
Moji starši in moja starejša sestra živijo v kraju Chennai. To poletje sem z družino šest tednov
preživela s svojimi starši. Rojena sem bila v državi Kerala, toda Chennai imam za svoj dom.
To bo vedno moj dom, čeprav sem tam najdlje ostala šest mesecev leta 1990. Chennai je
veliko, gosto naseljeno mesto, polno barv, hrupa, prijetnih in neprijetnih vonjav. Ženske so
prelepe, hrana je pravljično dobra, obleke tam so mi všeč in prav tako temperature. Ko grem v
svojo indijsko domovino, si v lase vpletem jasmin in če imam srečo, da sem tam, ko je zrel
mango, lahko jem mango vsak dan. Vsakdanje življenje pa je lahko zelo težko, posebno za
revne. Tam sploh ni možno, da ne bi opazili revščine, tako kot jo radi spregledamo v razvitih
državah.
Kaj bi svetovali popotnikom, ki se odpravljajo v Indijo?
Naj ne pozabijo na jug Indije. Naj se pripravijo na napor in utrujenost. Naj bodo potrpežljivi.
To je velika dežela s starodavno kulturo … Naj se jim ne mudi.
Gospa Sasikala, zahvaljujemo se vam za pogovor in vam želimo prijetno bivanje v Izoli
ter še veliko uspehov pri vašem delu.
Hvala vam za zanimanje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 826 (24. september 2009), str. 12.
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Slika 103: Keramični izdelki Sasikale Perumal.
Darja Zdolšek in Kristina Menih
Poslikane majice in porisani kamni
V novembru 2009 smo v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola ponovno gostili
ljubiteljsko umetnico Darjo Zdolšek iz Pirana, uporabnico Enote Portorož Varstvenodelovnega centra Koper, ki je pripravila razstavo poslikanih majic in pastelnih slik. Odprtje
razstave njenih del je bila v sredo, 4. novembra, o njenem ustvarjanju pa so govorili mnogi
njeni spremljevalci. Predstavila jo je knjižničarka Špela Pahor, svoje je dodala še mentorica
Liliana Stipanov iz Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran. Kantavtor Drago Mislej Mef je njej in zbranim prijateljem iz Varstveno-delovnega centra odpel nekaj novih pesmi,
potem pa se je pridružil še novinarki in pravljičarki Kristini Menih, ki je pripovedovala
pravljico o vilinskem gradu. Kristina je v vitrini, skupaj z Darjo, razstavila svoje s konturami
in zlatom porisane trentarske in obmorske kamenčke. Ta razstava je bila zanjo velikega
pomena, šlo je namreč za njeno drugo samostojno razstavo. Prvo, zelo uspešno samostojno
razstavo je imela leta 2000 v piranski kavarni Galerija; sicer pa je sodelovala že na več
skupinskih razstavah. Darja je umetniško zelo živahna. Od leta 1994 sodeluje na
mednarodnem slikarskem ekstemporu v Piranu, sodelovala je v projektu Dediščina v rokah
mladih in prejela priznanje za najboljšo risarsko upodobitev starega hotela Palace v
Portorožu.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 834 (12. november 2009), str. 10.
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Slika 104: S konji poslikana majica Darje Zdolšek in porisani kamenčki Kristine Menih.
Marina Hrs
Voščilnice iz naravnih materialov
Marina Hrs ni samo direktorica Mestne knjižnice Izola, temveč tudi pobudnica mnogih
izvirnih idej, mama, žena, ljubiteljica vsega lepega in ustvarjalka. Za praznično razstavo
decembra 2009 je v vitrino ustvarjalnosti postavila domiselno izdelane voščilnice iz naravnih
materialov, adventni venček iz oljčnih vejic, šipka in bršljana, različne šopke, kupček kamnov
v obliki srca in še kaj. Ob tej priliki smo ji zastavili nekaj vprašanj.
Marina, ti si bila pobudnica ideje, da bi se v knjižnici predstavili lokalni ustvarjalci,
ljubitelji umetnosti in ročnih spretnosti. Kaj ugotavljaš po toliko letih delovanja Kotička
ustvarjalnosti v naši knjižnici?
Da je prekrasno, da Kotiček ustvarjalnosti tako živi. Ker sem tudi sama ustvarjalen človek,
verjamem, da ima vsak v sebi veliko ustvarjalnosti in izrazov in le dovoliti si je treba, da to
privre iz nas. In pravi čas za to je vedno. Izjemno sem vesela uresničene zamisli o vitrini
ustvarjalnosti, saj samo potrjuje zgornjo trditev. Le da ljudje včasih mislimo, da to, kar
znamo, nič ne pomeni. K sreči je vse manj tako in tudi časi se spreminjajo. Vsak ima danes
obilo možnosti, da razvije svojo ustvarjalnost. Tudi veliko knjig je, ki spodbujajo ročne
spretnosti, raznih delavnic in podobno.
Marina, ko so bili tvoji otroci še majhni, si nam večkrat prinesla pokazat različne
predmete, ki ste jih skupaj izdelali. Od kod v tebi ta ljubezen do lepega, do ustvarjanja?
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Verjetno se s tem čutom rodiš, v življenju ga pa še podkrepiš in razvijaš. To človeka notranje
umirja in hkrati odpira nove, brezmejne svetove. Neizmerno sem uživala, ko smo skupaj z
možem in otroki izdelovali voščilnice, in to kar nekaj let, vse dokler se niso naveličali. Potem
sem nadaljevala sama. V tem svetu notranje ustvarjalnosti je moje ravnovesje, tudi takrat, ko
so obremenitve delovnega mesta prehude. Pravi obred je najprej voščilo izdelati, nato še sesti
in napisati prijazne in srčne želje prijateljem, sorodnikom, ob posebnih priložnostih, rojstnih
dnevih … Kolikor je le mogoče, sem v naravi in zame je estetski užitek sprehod s psom skozi
gozd, potok, barve vseh letnih časov, pogled na morje, obalo …
Verjetno si zato tudi izbrala moža, ki je po poklicu učitelj likovne vzgoje in slikar?
Tokrat si se nam predstavila s svojimi izdelki, lično izdelanimi voščilnicami. Kako se ti
je porodila ideja za razstavo? Katere materiale si uporabljala pri izdelavi voščilnic? Si
te materiale sama nabrala in obdelala?
Menila sem, da je morda december čas, da tudi sama razstavim izdelke v vitrini ustvarjalnosti,
saj iz materialov, kakršne sem uporabila, še nisem zasledila voščilnic. Uporabila sem rujeve
liste na različnih barvnih podlagah. Zelo hvaležna za izdelavo rožic je trdoleska, od katere
sem uporabila tako zunanji del kot plod, pa koruzni ovoj, iz katerega je tudi mogoče izdelati
cvetje, uporabila pa sem tudi ostanke blaga in celo alge.
Prinesla si tudi kupček kamenčkov v obliki srca. Koliko časa si te kamne zbirala in
zakaj si jih začela zbirati?
Kamni srčki so iz strunjanskega zaliva in nekateri so res izrazitih oblik. Vsi so bera letošnjega
poletja, vsak dan sem jih našla kar nekaj. Narava je izjemna ustvarjalka, le ceniti je ne znamo
dovolj. Sploh ne vem, zakaj sem jih začela zbirati. Veliko simbolike je v teh srčkih. Veliko
sporočil.
V okviru Borze znanja si pred nekaj meseci vodila delavnico izdelovanja cvetlic in
šopkov iz jesensko obarvanega listja ruja. Kje si se naučila izdelovati te cvetlice in
šopke? Ali je bila delavnica v okviru Borze znanja uspešna? Načrtuješ morda še kakšno
delavnico, na primer delavnico izdelovanja prazničnih voščilnic? Kaj pa delavnico
izdelovanja zavesic iz školjčnih lupin? Tudi to je bil eden izmed tvojih domačih izdelkov.
Ja, zavesice so čudovite. Vsak, ki nas obišče doma, najprej zagleda zaveso iz školjk, le da so
tiste še iz ankaranskega školjčišča, ko je bilo tam še veliko polžkov, cevk in drugih lepih
školjk. Sedaj zbiram petrova ušesa, iz katerih bo nastala nova zavesa »iz morja«. Pred skoraj
dvajsetimi leti sem začela izdelovati venčke iz cvetja, predvsem suhega. Na vratih sem imela
venčke v času, ko tukaj s tem sploh še nismo začeli. Danes je to običajno. Pred nekaj leti mi je
soseda in prijateljica Tatjana pokazala, kako izdeluje cvetje in šopke iz rujevih listov. To je
bilo zame novo odkritje. Naslednje leto bomo lahko v knjižnici ponovili delavnico
izdelovanja šopkov iz ruja pa tudi voščilnic.
Izviren je tudi adventni venček iz oljčnih vejic. Kako se ti je porodila ideja zanj?
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V naselju, kjer živim, imamo čudovite oljčne nasade, med katerimi se rada sprehajam. Med
lanskim obiranjem oljk je bilo na tleh veliko porezanih vej, saj hkrati drevesa tudi obrežejo.
Kar videla sem že venček iz teh vejic, dodala sem še plodove šipka in bršljan in malo kasneje
je venček iz oljčnih vejic visel na vratih. Za tokratno razstavo sem naredila svežega. Skoraj
dve uri sem potrebovala za njegovo izdelavo, vendar je bilo vredno. Zakaj bi kupovali, če
nam narava sama ponuja veliko bolj ljubke, sveže, domače in preproste sestavine.
Marina, zahvaljujemo se ti za čas, ki si si ga vzela za naša vprašanja. Želimo ti, da bi ti
Miklavž kaj lepega prinesel in te razveselil, tako kot ti večkrat s kakšno drobno
pozornostjo razveseliš svoje sodelavke. V novem letu pa ti želimo še veliko dobrih idej,
ustvarjalnosti in – zakaj pa ne – še kakšno razstavo in delavnico v okviru Borze znanja.
Bralce Mandrača pa vabimo k ogledu tvoje razstave v naši knjižnici.
Hvala, z željo, da bi odkrivali v sebi vedno nov ustvarjalni navdih, tisto najlepše, si zaželeli
vse dobro in objeli svoje najbližje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 19, št. 11 (november 2009), str.
23.

Slika 105: Voščilnice Marine Hrs.
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Sanja Tošić
Kuracije, razstava skulptur
Sanja Tošić iz Izole je kar znana umetnica, saj razstavlja skoraj po vsej Sloveniji. Pri nas je v
vitrino ustvarjalnosti postavila kipe iz siporeksa in papirja, ki jim je dala naslov Kuracije.
Beseda je v slovarju pojasnjena kot »ustanovitev (ponavadi verske) lokacije ali pa
ekspozitura, predstavništvo, izpostava«. Sanja pravi, da beseda izvira iz enega od njenih
zadnjih ustvarjenih kipov, ki je kot nekakšen sodoben hermafrodit. Njeni kipi naj bi
opazovalcem pripovedovali zgodbe o reprodukciji. Sanjine plastike iz siporeksa so nastajale
postopoma, v obdobju treh let. Od žaganja in brušenja siporeksa je prešla na izdelovanje
človeških kalupov. Kalupe je veliko lažje izdelati, saj se mavčni povoji hitro sušijo, pri delu
pa sodeluje več ljudi. Sanja je sicer študentka umetnosti, svoje skulpture pa je v izolskem
KT1 razstavljala skupaj s fotografijami, ki jih je v urbanem okolju o njih posnel fotograf
Janez Volmajer.

Slika 106: Kuracija Sanje Tošić.
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Razstave v letu 2010
Stene ustvarjalnosti
Kulturno društvo likovnih umetnikov LI K Izola
Kolaži, razstava slik
V januarju 2010 so člani Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola v Mestni knjižnici
Izola razstavljali kolaže.

Slika 107: Kolaži članov Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola.
Sonja Pišlar
Andersenove pravljice, razstava črno-belih ilustracij
V februarju leta 2010 je v prostorih Borze znanja in Središča za samostojno učenje v Mestni
knjižnici Izola svoje črno-bele ilustracije Andersenovih pravljic razstavljala grafična
oblikovalka Sonja Pišlar iz Kopra. Ob tej priliki smo ji zastavili nekaj vprašanj, na katera je
prijazno odgovorila.
Sonja, to je že tvoja druga razstava pri nas v knjižnici. Si razstavljala še kje drugje?
Ne, samostojno sem razstavljala samo tukaj.
Kdaj si začela risati?
Likovni pouk je bil moj najljubši predmet v osnovni šoli, tako da sem šla potem na srednjo
oblikovno šolo.
Kako je dozorela tvoja odločitev, da boš svoj čas posvetila risanju, skratka likovni
umetnosti?
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Odločiš se kar zgodaj, le vztrajati moraš, ker ni vse tako, kot pričakuješ, da bo.
Naredila si zanimivo spletno stran. Koliko časa si porabila za njeno izdelavo? Kje si se
naučila postavljati spletne strani?
Izdelovanje spletnih strani je timsko delo, vsaj zame. Načinov je veliko. Jaz imam bolj
estetski del, programskega prepustim sodelavcu.
V glavnem se posvečaš grafiki in ilustracijam. Kje si se tega naučila?
Klasične grafične tehnike sem se naučila na Šoli uporabnih umetnosti Famul Stuart v
Ljubljani.
Kje je šola Famul Stuart in kje si izvedela zanjo? Kako poteka študij na tej šoli in česa
vsega se tam učite?
Za to šolo mi je povedal sošolec, ki jo je takrat obiskoval. Študij grafičnih tehnik je takrat
potekal v prijetni majhni skupini, trajal je tri leta. Všeč mi je bilo, ker je bil poudarek na
praktičnem delu.
Veliko si tudi potovala. Kje vse si bila?
V bistvu niti nisem toliko potovala. Po Evropi v glavnem in še te ne poznam dovolj dobro.
Si se na potovanju navdušila nad Andersenom in se odločila, na boš na novo ilustrirala
njegove pravljice?
Ja, ko sem bila na Danskem v rojstnem mestu Hansa Christiana Andersena Odense. Tam sem
videla toliko njegovih kipov …
Tvoji motivi so še arhitektura, ljudje … Kako izbiraš motive in katere najraje
obdeluješ? S čim se še ukvarjaš?
Pri arhitekturi na primer sem najprej izbirala stavbe iz obdobja gotike, ker mi je arhitektura iz
tega obdobja zelo všeč. Potem sem prešla tudi na drugo arhitekturo … Vse v grafičnih
tehnikah. To potem še uokvirim. Izdelujem tudi spletne strani, logotipe, vizitke …
Rada bereš? Kakšne knjige imaš rada? Rada hodiš v kino, gledališče, na koncerte?
Kakšno glasbo imaš rada?
Ja, rada berem, še rajši pa hodim v kino, gledališče in na koncerte. Brez glasbe ne bi dolgo
zdržala. V glasbi najdem inspiracijo in moč. Žal ne igram nobenega instrumenta, sem samo
poslušalka. Knjige izbiram bolj naključno. Zadnje čase berem samo strokovno literaturo.
Kaj ti pomeni ustvarjalnost? Imaš svoj atelje, delavnico? Kje ustvarjaš?
Ustvarjanje je najboljša terapija proti stresu. Z ustvarjalnostjo lahko poveš vse, kar čutiš v
sebi. Zaenkrat imam improvizirano delavnico doma. Upam pa, da bom nekega dne imela svoj
atelje.
Tvoj življenjski moto?
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Bodi tukaj in zdaj.
Sonji smo se zahvalili za pogovor. Bralci pa si lahko njena dela ogledate na spletni strani
http://dizorder.si.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 20, št. 1–2 (januar–februar 2010),
str. 25–26.

Slika 108: Ilustracije Andersenovih pravljic Sonje Pišlar.
Irena Debevec
Razstava slik v tehniki decoupage
Februarja 2010 je v prostorih za izposojo Mestne knjižnice Izola svoje slike v tehniki
decoupage razstavljala gospa Irena Debevec, ki jo najdete tudi na Facebooku. Prosili smo jo
za kratek pogovor.
Gospa Irena Debevec, v Mestni knjižnici Izola razstavljate prvič. Ali ste že kje imeli
samostojno razstavo? Kaj pa skupinsko?
Doslej sem imela precej samostojnih in nekaj skupinskih razstav. Trenutno pa razstavljam pri
vas in v Hotelu Bor na Debelem rtiču.
Kdaj ste se začeli ukvarjati s slikanjem? Je slikanje za vas želja in zanimanje že iz
otroštva?
Slikala in risala sem največ v otroštvu in v mladih letih. Sedaj pa se nekje od leta 2004
ukvarjam predvsem s tehniko decoupage.
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Vaše kompozicije so dovršene. Ste obiskovali kakšne likovne tečaje? Ste članica
kakšnega likovnega društva?
Ne, na tečaje nisem hodila. Lani pa sem pristopila h Kulturnemu društvu likovnih umetnikov
LIK Izola.
Kakšno tehniko najraje uporabljate pri slikanju?
Razstavljene slike delujejo kot kolaži. Uporabljam akrilne barve, razne dodatke in seveda
izrezane sličice. Decoupage je starodavna tehnika, pri kateri natančno izrezane slike zalepimo
na različno obdelane podlage in vse to prelakiramo. Tehnika je po vsem svetu znana kot
dekorativna tehnika, jaz pa jo uporabljam za kompozicije. V Sloveniji je ta tehnika manj
poznana.
Kaj vam pomeni ustvarjanje?
Smisel. Moj cilj je ustvarjati in ljubezen do ustvarjanja prenašati na čim več ljudi.
Kdaj najdete čas za slikanje?
Čas zase si moramo vzeti sami …
Kje ste sicer v službi, kaj ste po poklicu, po izobrazbi? S čim se še ukvarjate?
Sem ekonomski tehnik in zaposlena na Banki Koper.
Imate družino? Kako vaši domači gledajo na vaše ustvarjanje? Ste uspeli tudi njih
spodbuditi k slikanju?
Imam družino. Oba otroka sem že od malega spodbujala pri ustvarjanju in oba imata smisel za
estetiko.
Gospa Irena, hvala vam za čas, ki ste si ga vzeli za tale pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo. Več o tehniki decoupage in o mojih delih si lahko preberete in
ogledate na spletni strani http://sites.google.com/site/irenairade66/.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 20, št. 1–2 (januar–februar 2010),
str. 26–27.
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Slika 109: Slike v tehniki decoupage Irene Debevec.
Minja Štule
Razstava slik
V marcu leta 2010 je v Mestni knjižnici Izola svoja slikarska dela razstavljala Minja Štule iz
Strunjana. Slikanje je njen konjiček, sicer pa je zaposlena kot strokovna delavka v
stanovanjski skupini društva Ozara v Izoli. Minji smo kot ponavadi iz radovednosti postavili
nekaj vprašanj, na katera je z veseljem odgovorila.
Minja, od kod tvoja ljubezen do slikanja?
Vedno sem rada packala z barvami, plastelinom, blatom, z vsem, kar mi je prišlo pod prste.
Že od malega me ustvarjanje razveseljuje in sprošča.
V kakšni tehniki najraje slikaš?
Uporabljam mešano tehniko, večinoma akrilne barve. Akrilne barve so brez vonja in se hitro
sušijo, kar je zelo pomembno, če nimaš prostora, namenjenega le ustvarjanju. Poslužujem se
tudi pastelov, flomastrov, tempere, voščenk, lakov za nohte, bleščic, kontur za steklo,
peska … Vse, kar imam trenutno pri roki, mi pride prav.
Kako to, da so nekatere tvoje slike zelo majhne, druge pa presegajo običajno velikost?
Velikost formata je sorazmerna z debelino moje denarnice. Če nakupujem material za
ustvarjanje v tednu, ko dobim plačo, so formati veliki. Proti koncu meseca so formati manjši.
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Ali slike tudi prodajaš ali pa jih morda, kot mnogi slikarji, podarjaš prijateljem?
Ker je slikanje moje zasebno veselje, do sedaj še nisem imela prave razstave. Slike visijo v
mojem domu in v domovih mojih prijateljev. Razstavljala sem le v kavarni Antonio Cafe v
Kopru in sedaj pri vas v knjižnici. Odziv v kavarnici je bil dober, vsaj tako so gostje zapisali v
knjigo vtisov. Fešta ob odprtju pa je bila še boljša.
Kako to, da si se odločila za študij socialnega dela?
Prva tri leta sem osnovno šolo obiskovala v Strunjanu, nato pa v Izoli. Po zaključeni osnovni
šoli sem se vpisala na Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, smer Fotografija.
Zaradi težav z očmi sem se nato prepisala in srednješolsko izobraževanje nadaljevala po
pedagoškem programu v Kopru. Za študij socialnega dela sem se odločila, ker sem si vedno
želela delati z ljudmi in vsakodnevno posvečati osem ur svojega življenja nečemu, kar se
meni zdi smiselno in dobro.
Kakšno je tvoje delo v Ozari?
Zaposlena sem kot strokovna delavka v programu stanovanjskih skupin. Stanovanjske
skupine so manjše bivalne enote, namenjene osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju, ki potrebujejo občasno ali stalno podporo pri bivanju in organizaciji vsakdanjega
življenja. Stanovanjska skupina je prehodna oblika bivanja, saj stanovalce spodbujamo k
neodvisnemu življenju v domačem okolju. Z vsakim stanovalcem izdelava individualni načrt.
Ta načrt vsebuje cilje, ki jih stanovalec želi doseči. Skupaj načrtujemo pot za doseganje
ciljev. Pot do cilja ni nikoli lahka, saj so na njej strahovi, občutki krivde, izguba motivacije ter
dvomi vase in v lastne sposobnosti. Moja naloga je spodbujati, iskati možne rešitve, nuditi
oporo v trenutkih, ko je motivacija nizka.
Vodiš pa tudi delavnice?
Vodim delavnico kreativnega pisanja, gledališko skupino in različne ustvarjalne delavnice.
Menim, da je človek najbližje bogu takrat, ko ustvarja. V vsakdanjem življenju nam ni dano
biti to, kar bi želeli, ali pa si določenih besed ne upamo izgovoriti, v gledališki predstavi pa to
lahko. V veliko veselje mi je, ko stanovalci premagajo strah pred ustvarjalnostjo in si upajo
izraziti svoje občutke, čustva, notranje konflikte, želje, sanje in strahove. Menim, da je
ustvarjanje terapevtsko, saj ravno prek ustvarjanja vzpostavimo stik s samim seboj.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 852 (25. marec 2010), str. 12.

153

Slika 110: Slike Minje Štule.
Franka Blaževič
Razstava slik
V letošnjem poletju je svoja slikarska dela v Kotičku ustvarjalnosti razstavljala tudi gospa
Franka Blaževič iz Kampela pri Kopru. Rojena je bila julija 1960 v Kopru. Otroštvo in
mladost je preživela v slikoviti istrski vasici Korte. Že kot otrok je pokazala željo in
nadarjenost za risanje. Rada je slikala sredi narave in jo upodabljala s svinčnikom na risalnih
listih. Po končanem šolanju si je ustvarila družino. Takrat je bil njen najljubši motiv mati z
otrokom, ki ga je slikala v nešteto variantah. Sčasoma je premagala strah pred barvami in že
kmalu nato leta 1998 prvič razstavljala v preddverju občinske stavbe v Piranu. Od tedaj slika
z akrilnimi barvami, njeni motivi pa so pestrejši: sončni vzhodi in zahodi, svetloba, nebo in
igra barv, tihožitja, akti, cvetje, živali, narava, soline, oljčni nasadi, cvetlična polja, morski
pejsaži, vedute obmorskih mest, Marija z otrokom, trpeči Kristus … Njen najljubši slikar je
francoski impresionist Claude Monet.
Od leta 1998 je tudi članica Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK iz Izole. Imela je že
preko petdeset samostojnih razstav po vsej Sloveniji. Udeležila se je svetovnega slikarskega
natečaja Winsor and Newton iz Anglije ter devetih ekstemporov v Piranu in drugih obalnih
krajih. Sodelovala je na raznih skupinskih razstavah društva LIK, na razstavah ob pomembnih
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kulturnih in humanitarnih prireditvah, na istrskih vaških praznikih in na mednarodni slikarski
razstavi na Bledu.
Njene slike krasijo domove na različnih koncih sveta, v Avstraliji, Argentini, Arizoni, na
Švedskem, v Nemčiji, Angliji, Franciji, Italiji …
Franka Blaževič je kljub priljubljenosti med ljudmi samotarka, ki tako v življenju kot v
slikarstvu ubira svoja lastna pota. O njej je umetnostni zgodovinar in galerist Dejan
Mehmedovič zapisal, da sta »njena volja in njeno hotenje vtisnjena v površini njenih slik.
Slikarskega dela se loteva iskreno, iz globine svojega srca, iz potrebe po posredovanju
doživetega.«

Slika 111: Izola Franke Blaževič.
Fani Pahovnik
Narava, razstava slik
Jeseni 2010 se je v Kotičku ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola s svojimi slikami predstavila
gospa Fani Pahovnik iz Zgornje Savinjske doline, točneje iz vasi Rečica ob Savinji. Njene
slike svetlih barv v oljih in akrilih prikazujejo rože, divje živali, tihožitja, gozdove … Ob
postavitvi njene razstave, ki je prepotovala skoraj pol Slovenije, preden je prišla k nam v
Izolo, smo ji zastavili nekaj vprašanj, na katera je rada odgovorila.
Gospa Fani, bi nam za začetek povedali, od kod prihajate in kje ste izvedeli za možnost
razstavljanja v naši knjižnici?
Prihajam iz Zgornje Savinjske doline. Rodila sem se na sončni strani Alp blizu Logarske
doline. Trenutno živim v mirni vasi, imenovani Rečica ob Savinji. Za možnost razstavljanja
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pri vas sem izvedela na svoji razstavi slik v Gornjem Gradu od Mojce Semprimožnik, ki je že
razstavljala pri vas v Izoli.
Povejte nam prosim kaj o svojem kraju!
Kraj Rečica ob Savinji leži na prisojni ravnici pri Golteh, v bližini Mozirja. Okolica je
odmaknjena od glavne ceste in naravno zelo ohranjena. Kot nalašč za zdravo življenje in
sprehode po neokrnjeni naravi. Tega kraja materialistični negativizmi še niso pokvarili.
Je to vaša prva slikarska razstava ali ste že prej kje razstavljali?
Zadnja leta se bolj intenzivno ukvarjam s slikarstvom in tudi čedalje pogostejše razstavljam,
zaenkrat še v domačih krajih. Namen imam razstavljati po vsej Sloveniji in tudi izven nje.
Povejte nam prosim, od kdaj se ukvarjate s slikarstvom in kaj vas je k temu spodbudilo?
Kje ste se naučili slikanja, ste morda hodili na likovne tečaje, ste samoukinja?
S slikarstvom sem se začela resno ukvarjati že v srednji šoli. Obiskovala sem gimnazijo
pedagoške smeri, kjer je profesor likovne umetnosti, gospod Lorenčak, ugotovil moj talent v
slikanju in mi ga pomagal razvijati. To je bil tudi razlog za vpis na likovno akademijo v
Ljubljani, smer Slikarstvo, kjer so me izmed dvestopetdesetih vpisanih izbrali prvo.
Gospa Fani, vi slikate zelo različne motive, od aktov, tihožitij in pokrajin do gozdnih
živali in rož. Bi nam povedali, zakaj ste se odločili za take motive, kaj vas je k njim
pritegnilo?
Še vedno sem mnenja, da sem se rodila na najlepši kmetiji pod Alpami. Odraščala sem v
naravi, se igrala na travnikih in nabirala rože za mamo. Ker še nismo imeli televizije, smo bili
eno z naravo. Fascinirala me je njena lepota, zato nadvse rada upodabljam prav njo. Že od
nekdaj so mi všeč evropski impresionisti. Poklon edini slovenski slikarki Ivani Kobilci, ki ji je
v takratnem času uspelo priti v sam evropski vrh umetnikov. Še vedno so slovenski
impresionisti najboljši, všeč pa mi je tudi Dora Plestenjak.
Pri vas prevladujejo svetle barve. Ste vesele narave? Ali ste kdaj naslikali kakšno
temačno sliko?
Sem zelo vesele narave, še posebno po težki operaciji, ki sem jo pred leti prestala v bolnišnici
Celje. Zavedam se, da je življenje nekaj najlepšega oziroma je čudež, ki ga je treba neizmerno
spoštovati in ceniti. Za negativizem, melanholijo in sovraštvo ni časa, zato še posebno rada
upodabljam slike s pozitivnim pridihom.
Kakšno tehniko uporabljate pri slikanju? So to oljne barve, akrili, slikate na papir,
platno? Ste kdaj slikali akvarele?
Večinoma uporabljam tehniko z oljem na platno – pastozni namazi. Čedalje bolj pa so mi
všeč akvareli na papir. Akrilov se izogibam, ker dajejo umeten videz. V prihodnosti
pripravljam razstavo slik z zelo čustvenim pridihom pod naslovom Midva, uporabljala bom
oljne barve na platno z lazurno akvarelno tehniko.
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Ustvarjate v naravi ali doma v ateljeju? Imate delavnico, atelje ali se pri slikanju
prilagajate domačim razmeram, slikate morda v dnevni sobi ali kuhinji?
Veliko slikam v naravi. Doma imam tudi atelje. Ker imam veliko družino, slikam tudi doma v
kuhinji, ob štedilniku. Največkrat držim v rokah čopič in kuhljo hkrati.
Ste vključeni v kakšno slikarsko društvo? Se morda ukvarjate še s kakšnim hobijem?
Ste kje zaposleni ali ste upokojeni?
Vključena sem v turistično in kulturno društvo domačega kraja. Sodelujem pri razstavah in
scenografsko pri igrah. Imam redne stike z umetniki Zgornje Savinjske doline. Moja nuja in
hobi obenem so moji trije otroci, ukvarjam se s prenavljanjem starega pohištva in obnavljam
prečudovito staro kmetijo tik pod Raduho. Več let sem bila zaposlena v Tekstilni tovarni
Prebold. Tu sem opravljala delo kolorista v razvoju. Igrala sem se z raznimi barvnimi
kombinacijami in dizajnom za tekstilno metražo. Veliko sem službeno potovala na sejme
mode po Evropi (Milano, Pariz, München …). Po Sloveniji sem aranžirala izložbe petnajstih
butikov in organizirala modne revije. Po stečaju TT Prebold sem rodila in ostala doma.
Ustvarjala sem samostojno, po težki operaciji pa čakam na invalidsko upokojitev in med tem
veliko ustvarjam.
Kdaj najraje slikate in kdaj sploh najdete čas za slikanje?
Čas za slikanje težko najdem. Slikam najraje v dopoldanskem času, ko so otroci po šolah.
Ali radi zahajate v vašo knjižnico? Ali radi berete in po katerih knjigah najraje segate?
Rada berem, vendar premalo, ker mi čas tega ne dopušča. Nadvse rada berem knjige z
globoko psihološko vsebino, literaturo za sprostitev, potopise in tako dalje. Nazadnje sem
prebrala Trstenjakovo knjigo Človek v ravnotežju in Schoolcraftovo Legende Hiawata. Med
domačimi pisatelji najraje berem Ivana Tavčarja.
Kaj vam pomeni ustvarjanje? Je to izražanje same sebe ali beg od resničnosti? Ali
morda kaj drugega?
Ustvarjanje je izziv s samim seboj in lastno domišljijo. Ustvarjanje je zame kot najlepša
pesem, kot najtoplejši objem, kot otroški smeh … Je zatočišče, kamor se zateče moja duša, s
katero s pomočjo ustvarjanja zaidem v lastni raj, to je kraj, kjer ni sovražnikov, kjer je
svoboda brez bojazni in strahu pred hudobijo in človeškim zlom.
Kaj na svetu najraje počnete in koga ali kaj imate najraje?
Sem družinski človek in lastna družina mi pomeni vse na svetu. Edina moja želja je, da bi jim
lahko čim dlje stala ob strani v vsem, kar jih še čaka. Če bi se še enkrat v življenju morala
odločati o poklicu, bi izbrala poklic vzgojiteljice. Neznansko uživam tudi v družbi drugih
otrok, zato ker se jih človeška pokvarjenost še ni dotaknila.
Bi nam radi za konec sporočili kakšno misel?
Morda misel Marie Stilkind:
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Včerajšnji dan je minil.
Jutrišnjega morda nikoli ne bo.
Obstaja le čudež tega trenutka.
Užij ga, saj je darilo.
Želela bi, da bi se ljudje zavedali vsake minute življenja in s tem bili eden do drugega bolj
spoštljivi in razumevajoči. Da bi zlo za vedno umrlo.
Gospa Fani, zahvaljujemo se vam za pogovor in vam želimo še veliko veselja pri
ustvarjanju slik in kombiniranju barv.
Hvala tudi vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 21, št. 7 (2011), str. 32–33.

Slika 112: Tihožitje s kruhom Fani Pahovnik.
Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Portreti, razstava slik
Člani Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola so v septembru 2010 v Kotičku
ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola razstavili svoja slikarska dela na temo portretov.
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Slika 113: Portreti, razstava slik članov Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola.
Sonja Pišlar
Istra, razstava lesorezov
Grafična oblikovalka Sonja Pišlar iz Kopra se je jeseni 2010 v Središču za samostojno učenje
Mestne knjižnice Izola zopet predstavila s svojimi grafikami, tokrat so bili to lesorezi na temo
Istre. V knjižnici je tudi vodila delavnico, na kateri so udeleženke in udeleženci spoznavali
grafično tehniko linoreza.

Slika 114: Istrska domačija, lesorez Sonje Pišlar.
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Marjan Kralj
Ladja Rex, razstava slik
Marjan Kralj se je rodil leta 1949 v Ljubljani. Otroštvo je preživel v Izoli. Tu je končal
osnovno šolo, nato se je vpisal na kovinarsko šolo in se izučil za strojnega ključavničarja.
Talent za slikanje je pokazal že v osemletki, na srednji šoli pa je spoznal osnove tehničnega
risanja. Kasneje je končal še pomorsko šolo in se zaposlil v tovarni igrač. Ker se je želel
posvetiti športu, se je vpisal še na Visoko šolo za telesno kulturo v Ljubljani ter nekaj časa
poučeval telesno vzgojo v Izoli in Kopru. V prostem času je bil trener v rokometnem klubu.
Potem je odprl turistično agencijo in turistom na zanimiv način prikazoval tudi najbolj skrite
kotičke in posebnosti naših krajev. Dal je pobudo za prve organizirane turistične trgatve
grozdja in obiranje oljk v slovenski Istri. Dal je pobudo za ustanovitev muzeja vlakcev in za
obnovitev stare železniške trase od Škofij do Sečovelj, ki je danes rekreativna pot, znana kot
Pot zdravja in prijateljstva. K slikanju pa ga je spodbudila potopljena ladja Rex, o kateri je
napisal knjigo in izdelal štirimetrski model po izvirnih načrtih. Napisal je tudi scenarij za film
o Rexu. Ne slika samo ladje Rex, temveč še celo paleto raznovrstnih motivov, med drugim
pokrajine, akte, portrete in tihožitja. Najraje slika morje. Tudi njegova izrazna sredstva so
raznolika, od svinčnika prek akrilnih in oljnih platen do grafike in akvarela. Napisal je tudi
gledališko veseloigro o današnjem načinu življenja. Predstavitev avtorja in razstava njegovih
slik je bila v Mestni knjižnici Izola v decembru 2010.

Slika 115: Marjan Kralj najraje slika ladjo Rex.
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Karmelo Kleva
Istra, rezbarije na lesu
Rad bi vam na kratko opisal svoje življenjsko popotovanje. Rojen sem bil 26. februarja leta
1922 na Maliji številka 100, staršema Jožefu in Mariji. Doma so mi rekli Karmel.
Iz vojne vihre 1914–1918 so se vračali vojni pohabljenci (telesno in duševno), le peščica
zdravih. Toda mnogi se nikoli niso vrnili.
Hudo je bilo Mariji (tedaj tudi Kleva), ko je prejela sporočilo o smrti svojega moža Antona.
Padel je na fronti. Ostala je sama s tremi otroki, starimi enajst, sedem in štiri leta. Na Maliji
pa je živel šestdesetletni letni vdovec brez otrok, ki se je ukvarjal s poljedelstvom in
priložnostnimi deli. Pisali so leto 1921, ko sta se vdova Marija Kleva in Jože, tudi Kleva,
poročila. Čez leto dni sem se rodil jaz, Karmelo Kleva. Moje rojstvo je bilo za očeta
neizmerna sreča. Nastala je šestčlanska družina. Vendar je ta sreča trajala le borih šest let.
Oče mi je posvečal veliko pozornosti. Kot šestletni deček sem dobil osnovna spoznanja.
Govoril je gladko, jasno in prepričljivo izreke, ki jih še danes pomnim. Toda konec leta 1928
smo očeta pokopali. Jaz sem ostal četrti otrok. Obdobje obveznega šolanja sem opravil
uspešno, vendar v italijanskem jeziku. Od vsega, kar sem se tedaj učil, se spominjam
računstva – odkrivanje neznanega. Rad bi nadaljeval šolanje, toda mama bi privolila le v
semeniško. Kdove zakaj se s tem nisem sprijaznil. Morda zaradi odhoda od doma?
Tiha želja je bila postati trgovec, morda mizar. Ne eno ne drugo ni bilo dosegljivo, dobil sem
le vajeniško mesto v kovinarski delavnici v mestu Izola, kjer sem ostal dve leti. Zaradi
takratnih političnih razmer sem prekinil vajeniško dobo. Bil sem še v fazi odraščanja in
marsičesa nisem sprejel, na primer prepovedi izražanja v materinem jeziku. Bili smo
vsestransko prizadeti, le misli v naših glavah so bile še svobodne. Doma dela ni zmanjkalo, s
polbratom sva obdelovala kmetijo.
Prišla je huda ura – dobil sem poziv na služenje vojaškega roka. Imel sem dekle, pa sva
sklenila, da se vzameva. Deset dni zatem sem že nosil vojaško suknjo. A ne le obleka, vse se
je postavilo na glavo. Vojaška disciplina. Evropa se je znašla v drugi svetovni vojni.
Pripravljali so nas za odhod na rusko fronto. Opazili so, da pripadamo slovanskemu narodu.
Med nagovorom vojakov nadrejeni niso skoparili s sovražnimi izrazi. Vladalo je mučno
nezaupanje. S tem so nam naredili veliko uslugo. Bil sem med izločenimi za odhod v Rusijo –
naša rešitev. Ostal sem še vedno vojak, brez pretresov do razpada Italije. Dne 12. septembra
1943 sem prišel domov, misleč, da je vsega hudega konec. Ves srečen sem se posvetil družini,
delu na kmetiji, vse do julija 1944, ko so nemške sile zasedle naše kraje. Del moje
stanovanjske hiše so preuredili v vojaški štab. Ostali sta nam kuhinja in sobica. A le za kratek
čas. Potrebovali so celo hišo. Mi smo se morali v štiriindvajsetih urah izseliti, zatekli smo se k
ženinim staršem. To izseljeniško življenje je trajalo do odhoda Nemcev. Težko je opisati
stanje, ki so ga pustili. Družini sem pustil urejanje zasilnega bivališča, sam pa sem se napotil
v Marezige, na štab komande mesta Koper. Vključen sem bil v enote za varovanje
pomembnih objektov na celotni obali. Demobiliziran sem bil septembra istega leta.
161

Čas, ki je sledil, je bil poln negotovosti. Nastala je razdelitev območja na Svobodno tržaško
ozemlje. Nihče ni vedel, kaj bo iz tega, koliko časa bo še trajala ta negotovost, ki je ustvarila
tudi velike napetosti med ljudmi. Živeli smo v tem vzdušju vse do Osimskih sporazumov.
Po mobilizaciji sem bil v domačem kraju izvoljen v organe oblasti, nato tudi v okrajne in
okrožne. Vzporedno z družbenimi nalogami sem bil zadolžen za preskrbo hrane in drugega,
kajti primanjkovalo je vsega. Za delitev je skrbela posebna komisija. Zatem sem prevzel
službeno dolžnost poslovodje trgovine na Maliji. Prodaja blaga je potekala takole: cene so
bile določene, prodaja samo na karte in v določeni količini na osebo, plačilno sredstvo pa v
denarju, ki je bil trenutno v veljavi.
Potem sem bil v službi v Kmetijski zadrugi Izola. Nameščen sem bil kot vodja odkupne
postaje kmetijskih pridelkov. Izola z zaledjem je nudila obilo zgodnjega pridelka. Ker je bilo
veliko prometa tudi s prodajo, sva z vodjo komerciale delo delila na odkup in prodajo. Nekaj
povojnih let je bilo obilo pridelka. To je bilo zelo uspešno obdobje zadruge. Nastopila pa so
leta konstantnega upadanja kmetovanja. Vzroki so bili znani. Ostal sem z nekaj delavci,
prevzel celotno operativo kot vodja blagovnega prometa in dejavnost razširil na del hrvaške
Istre. To obdobje je trajalo dve desetletji.
Obseg mojega dela je bil prenaporen, pešalo je zdravje, zato sem se odločil, da prevzamem
trgovino, ki je že obstajala v moji rojstni hiši. Tu sem dočakal upokojitev. Kaj pa sedaj?
Kot mlad fant sem želel postati trgovec, to se je uspešno udejanjilo. Druga mladostna želja je
bila povezana z lesom – oboževal sem ga. V moji glavi so se pojavljale podobe živali, ljudi,
pokrajine, upodobljene na lesu. Ničesar o lesu in delu z njim nisem poznal. Začelo se je
spontano. Na nekem izletu v brkinske gozdove sem naletel na cel splet stvari. Videl sem
podiranje dreves, žaganje in klanje hlodov, na tleh sem videl plošče lesa. Prosil sem delavce,
ali si lahko izposodim odžagano ploščo. Dobil sem jo in v naslednjih dneh je nastajala podoba
istrskega oslička. Dleto je rilo po lesu, sledilo je mojim željam, a ne mojemu znanju. Pot je lil
po licu, pa nisem odnehal, močnejša sta bila slast in zadovoljstvo. Želja po upodabljanju je
rasla. Rad sem upodabljal kmečko stavbarstvo, ljudi pri kmečkem delu, živali, podobe
življenja ljudi na vasi in razmere, ki so narekovale odnose v družini: otrok, družina, starost.
Rad sem upodabljal domače kraje in ljudi, ne glede na to, da kvaliteta lesa ni bila primerna.
Izkoristil sem, kar mi je prišlo v roke, naj je bil to lipov ali afriški les.
Dobro desetletje je trajalo to srečno obdobje, potem sem bil prisiljen prenehati upodabljati in
božati les – prizadela me je izguba vida.
Naravi bi se rad zahvalil (kljub družinskim tragedijam) za dar, ki mi je bil dan, da sem
uresničil mladostne želje.
 Karmelo Kleva
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Slika 116: Lesorezi Karmela Kleve.
Tanja Prezelj
Vibracije, razstava slik
V decembru 2010 smo gostili še eno zanimivo razstavo mlade avtorice Tanje Prezelj. Rodila
se je leta 1978 v Kranju. V šestem razredu osnovne šole je že imela svojo prvo samostojno
razstavo. Potem je slikanje za nekaj časa opustila in se mu zopet posvetila leta 2003, ko je
začela slikati z akrili na platno. Sledilo je več samostojnih in skupinskih razstav. Sodelovala
je tudi na različnih ekstemporih. Leta 2010 je likovno opremila knjigo Simona Mandlja
Človek za nove čase. S slikanjem se ukvarja profesionalno, saj ji je Ministrstvo za kulturo
odobrilo status kulturne delavke. Sama pravi, da je zanjo slikanje meditacija, ki ji pomaga
odkrivati nevidni svet okrog nje.
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Slika 117: Slika Tanje Prezelj.
Vrtec L’ Aquilone Izola
Otroška likovna dela v različnih tehnikah
V Mestni knjižnici Izola so bila od sredine decembra na ogled postavljena likovna dela otrok
iz vrtca L’Aquilone. Likovnim delom so se v januarju pridružili še maketa našega mesteca in
različni umetniški izdelki na temo štirih letnih časov, ki so nastali med prstki otrok iz
»italijanskega vrtca«. Z vzgojiteljico Daiano Pugliese smo se pogovarjali o ustvarjalnosti,
vzgoji za umetnost in otroškem doživljanju umetnosti.
Pozdravljeni! Kako ste prišli na idejo, da bi dela otrok iz vrtca L’Aquilone razstavili v
izolski knjižnici?
Z izolsko knjižnico uspešno sodelujemo že drugo leto (L’ora della fiaba). Zamisel razstave se
je porodila v pogovoru s knjižničarko, ki za nas prireja pravljično uro, kot nadgradnja
dosedanjega sodelovanja. S postavitvijo razstave smo – kot zavod za predšolsko vzgojo –
dobili priložnost predstaviti se širši okolici in ljudem tako pokazali svet skozi otroške oči.
Mnenja sem, da je tako za otroke kot nas vzgojitelje pa tudi starše oziroma skrbnike otrok
ključno, da se zavedajo pomena sodelovanja z drugimi ustanovami v domačem okolju, ne da
smo vsak planet zase.
Vaša razstava je na temo štirih letnih časov. Za tri- ali štiriletne malčke je opazovanje in
dojemanje razlik med letnimi časi nedvomno velik učni izziv.
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Definitivno. Metoda sistematičnega opazovanja spodbuja otroka k opazovanju vsakdanjega
okolja, zaznavanju naravnih pojavov in vremenskih situacij, razvijanju občutka za darove
narave in podobno. Vzgojitelji se zavedamo, da bo otrok z vzgojo čuta za »naravne lepote«
nekega dne, ko bo odrasel, lahko razvil v sebi čut za tesno povezanost z naravo in prevzel
skrb za njeno ohranjanje.
Pri ogledu razstave lahko vidimo, da otroci pri ustvarjanju uporabljajo naravne in
pogosto tudi reciklirane materiale.
V našem vrtcu vzgajamo ekološko izobražene posameznike, privzgajamo osnovna načela
varovanja narave ter spodbujamo otroke, da naučeno odnesejo s seboj domov in tako
pridobljeno znanje širijo. Otroci in starši sodelujejo z našo ustanovo tako, da doma zbirajo in
v vrtec prinašajo odpadni material (papir, embalaže, baterije, plastične zamaške, kartuše …),
ki se potem uporablja tako za humanitarne kot za ekološke in ustvarjalne namene.
Kaj vas pri tem najbolj navdušuje?
Ja, da otroci ponovno uporabijo material, ki bi ga sicer odvrgli, in da se tega zavedajo.
Otroška ustvarjalna iznajdljivost in bujna domišljija pa nam že tako ali tako vsakodnevno
podarjata edinstvene izdelke.
Kaj pa navdih – pri vas konkretno? Tega pri nenehnem iskanju novih vzorcev izražanja
ni vedno enostavno priklicati – ali pač?
Navdih lahko dobimo kjerkoli in kadarkoli, ob najbolj navadni ali nenavadni situaciji,
dogodku. Mislim, da vzgojiteljice gledamo na svet in na pobude iz okolja podobno kot otroci,
se pravi z veliko mero odprtosti in na precej domišljijski način. Nove ideje in pobude okolja
spretno uporabimo in integriramo v našem delu.
Si pri črpanju novih idej pomagate tudi s priročniki? Obiskujete morda dodatna
usposabljanja?
Navdihi so povsod. Uporabljamo in črpamo ideje iz različnih virov. Tu in tam se udeležimo
tudi delavnic, ki nas še dodatno usposobijo in stimulirajo pri našem nadaljnjem delu.
Ali tudi starši oziroma skrbniki sodelujejo pri nastajanju otroških umetniških del?
Seveda, v našem vrtcu mesečno organiziramo in izvajamo umetniško-kreativne delavnice, ki
so namenjene staršem in otrokom.
Kakšna je na splošno vloga starša oziroma skrbnika pri odkrivanju »vsega lepega« in
razvijanju ustvarjalnosti pri otroku?
Vloga odraslega je zelo pomembna. Ustvariti moramo kakovostno okolje, v katerem vlada
prijazno vzdušje medsebojnega zaupanja in spoštovanja. V takem okolju so odnosi sproščeni
in je pripravljenost otrok za ustvarjalno delo zelo visoka. Dobro je, če otroke spodbujamo k
odprtosti in želji po izražanju, jih podpiramo in cenimo vsako pobudo. Varen in svoboden
otrok razvija in udejanja svojo ustvarjalnost in potenciale na sebi lasten način.
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Ste tudi zasebno ustvarjalni?
Ja, se trudim. In to mi predstavlja veliko veselje.
Hvala za pogovor in uspešno delo še naprej!
Hvala tudi vam. Veselim se nadaljnjega sodelovanja z vašo knjižnico.
 Ksenija Orel
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 895 (27. januar 2011), str. 10.

Slika 118: Izdelki otrok iz vrtca L’Aquilone v Središču za samostojno učenje v MKI.

Vitrine ustvarjalnosti
Anica Apat in Laura Babič
Cvetoča pomlad, okrasni in uporabni ročn i izdelki
Toplo vreme leta 2010 je v Mestno knjižnico Izola že zgodaj prineslo pomlad in v Kotičku
ustvarjalnosti so zacvetele rože. Odprle so se cvetne čaše rdečih anemon, nežni cvetovi
češenj, breskev in marelic, orhideje, afriške vijolice, rumene forzicije, bele kale za poročne
šopke, rdeči trn, mak … To so čarovnije iz pobarvanih najlon nogavic, napetih čez žico,
oblikovano v cvetje, ki se bohoti na rjavih vejah … Izdeluje jih Laura Babič iz Malije, ki se je
tega naučila v Društvu invalidov v San Simonu pod vodstvom Vere Močnik iz Lucije. Laura
se je rodila leta 1955 v Kopru in že od rojstva živi na Maliji. Od none, Marije Babič, se je že
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kot otrok naučila kvačkanja in pletenja. Vezli sta tudi cvetlične motive na rjuhe. Poleg rož iz
prosojnih najlon nogavic je razstavila še kvačkane rokavice iz tankega sukanca, angelčke in
druge okrasne predmete. Ob tej priliki se je Laura zahvalila tovarni Polzela, kjer je v dar
dobila kar nekaj vrečk belih najlon nogavic, ki jih je potem sama ročno pobarvala.
Njena prijateljica Anica Apat se je rodila leta 1932 v Celju, živela je v Laškem, od leta 1963
pa živi v Izoli, kamor sta se z možem, ki je po poklicu pečar, priselila zaradi službe in
stanovanja. Bila je gospodinja, kak dinar je zaslužila tudi z varovanjem otrok na domu ali s
prodajo ročnih del. Naučila se jih je ustvarjati od mame že v otroštvu, znanje pa je potem
nadgrajevala sama, saj jo je zanimalo vse, kar je s tem v zvezi. Tudi ona nas je razveselila s
kvačkanimi rožami. Razstavila pa je še pletene nogavice, kvačkane prtičke, klobučke in
košarice, angelčke in velikonočne pirhe. Preizkušala se je tudi v izdelovanju cvetlic in drugih
okrasnih izdelkov iz najlon nogavic. Pripovedovala je, kako si je v Laškem še kot dekle
spletla pulover z norveškim vzorcem, rokavice, baretko in šal ter kako je požela občudovanje
nekega trgovca, ki se je spraševal, kje le si je vse to kupila. Kasneje je veliko pletla za
dojenčke. Na Primorskem se je od Zorke Markežič naučila kvačkati tudi kuhinjske prijemalke
ali čapine, kot jim rečemo po domače. Včasih je imela tudi pletilni stroj in je pletla jope,
puloverje … Ker ima majhno pokojnino, je vesela, da lahko svoje bližnje in prijatelje obdari
kar s svojimi izdelki.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 842 (14. januar 2010), str. 12.

Slika 119: Izdelki Laure Babič in Anice Apat.
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Varstveno-delovni center Koper, Enota Izola
Klobuki, razstava pomladnih klobukov iz kaširanega papirja
V letu 2010 smo v Mestni knjižnici Izola gostili prav posrečeno razstavo: klobuke iz
kaširanega papirja na temo sadja in zelenjave, ki so si jih izdelali varovanci varstvenodelovnega centra za pustno maškarado. Na klobukih so rasli solata, krompir, banane, jabolka,
hruške, češnje, grozdje … vseh barv in velikosti. Na odprtju razstave smo brali in
pripovedovali pravljice o klobukih, na primer Klobuk gospoda Konstantina, ki jo je napisal
Peter Svetina, ali Klotildini klobuki avtorice Mateje Perpar. Hudomušnim pravljicam smo se
prav prisrčno nasmejali. Mentorici delavnice izdelovanja klobukov sta bili Andreja Gregorič
Božič in Jelka Klobučar Marconi. Klobuke so ustvarjali in jih s papirnatim sadjem in
zelenjavo okrasili: Marija G., Vlado S., Igor F., Robi R., Mario B., Dolores M., Nives S. in
Aleš M.

Slika 120: Klobuki na temo sadja in zelenjave v naši vitrini ustvarjalnosti.
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Slika 121: Klobuki na temo sadja in zelenjave.
Martina Slapnik
Naš dom, ročno vezeni prti, prtički in zavese
V marcu 2010 smo naše bralce povabili na ogled razstave vezenin, dela gospe Martine
Slapnik iz Rovta pod Menino planino. Njene prte, prtičke in zavese krasijo tipični slovenski
vzorci, predvsem v modri in rdeči barvi. Obenem je razstavljala njena hčerka Klementina
Slapnik iz Laškega, in sicer slike in voščilnice iz pavs papirja. Mojca Semprimožnik, druga
izmed petih otrok, pa je v naši knjižnici že razstavljala svoje slike in upamo, da bo kdaj prišla
okrasit naše vitrine tudi s svojim nakitom, polstenimi izdelki in s tkaninami.
Vezenje je že star način krašenja tkanin. Znani so različni vbodi: ploščati, križni, zančni,
vozelni in drugi, ki jih je mogoče kombinirati na nešteto načinov, na enobarvnih ali vzorčnih
tkaninah, in tako narediti vrsto popolnoma izvirnih izdelkov. Vezilje so vezle s svileno,
bombažno ali laneno prejo pa tudi s kovinskimi nitkami, koraldami in bleščicami.
Krasimo lahko oblačila ali dele oblačil (na primer žepe, ovratnike in manšete) ter druge
uporabne in okrasne predmete, kot so prti, zavese, posteljnina, posteljna pregrinjala, robčki,
brisače, oltarni prti, slike, škatle … Ročna dela so znali ceniti že od nekdaj in še danes je
marsikateri izvezen kos tkanine skrbno shranjen v domačih ali muzejskih zbirkah doma in po
svetu. Starši posebno radi hranijo otrokova vezena krstna oblačila.
Ob tej priliki smo gospe Martini Slapnik postavili nekaj vprašanj.
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Gospa Martina, doma ste na kmetiji in imate pet otrok. Opišite nam prosim svoj delovni
dan!
Moj delovni dan se začne zgodaj, pa vendar s polno energije. Po obveznem skupnem zajtrku
se z možem najprej odpraviva v hlev, opravila pri živalih so stalnica tudi zvečer. Delo vmes je
odvisno od letnega časa – na kmetiji smo pač odvisni predvsem od tega. Najraje imam delo
zunaj, čeprav se seveda posvečam tudi gospodinjstvu, drugače ne gre. Sicer pa sem rada na
njivah, travnikih, v gozdu – pravzaprav povsod, kjer kliče delo. Najraje pa sem med rožami,
ki rastejo praktično povsod okrog hiše in še kje.
Ko so bili otroci še majhni, je bilo časa za ročna dela bolj malo, zdaj pa so vsi odrasli, doma
živita le najmlajša hči in sin, starejše tri hčerke so se že odselile.
Delo na kmetiji zahteva ogromno časa in energije, predvsem zato, ker smo doma na strmem
pobočju, kjer moramo praktično vse delo opraviti ročno. A ga ne jemljem za težavnega – tako
pač je, po svoje smo srečni, da imamo svoj mir in svoj prostor pod Menino.
Kdaj ob vsem delu najdete čas tudi za vezenje? Je to v vseh letnih časih ali bolj pozimi?
Koliko prtov naredite na leto?
Vezenje je poleg knjig moja največja strast. Če ne berem, vezem, in če ne vezem, berem.
Mnenje, da se gospodinja na kmetiji poleg vsega dela težko ukvarja še s čim, pri meni ne
vzdrži. Vse se da, če se človek tako odloči, če je želja dovolj velika, in tako se tudi za platno
in šivanko najde čas, čeprav predvsem ob večerih, ja, in kot ste dejali – pozimi, ko zemlja
počiva pod snegom.
Težko ocenim, koliko prtov naredim v določenem obdobju. Odvisno od motiva in materiala,
včasih izberem tudi težje motive ali uberem nove tehnike. Takrat porabim več časa. Tudi
priprava prta, zavese ali kakšnega drugega izdelka zahteva svoje. Prilagajanje motivov,
izrisovanje, merjenje … vse spada zraven.
Kdo vas je naučil vezenja in kdaj? Koliko časa se že s tem ukvarjate?
Prve vbode mi je pokazala soseda, pri njej sem se naučila veliko. Vezli sta tudi starejši sestri,
mama pa ne. Stara sem bila komaj trinajst let, še v osnovni šoli torej, ko sem mami izvezla
zavese. Bilo je v zimskih počitnicah, ko so se ostali sankali, jaz pa sem sedela ob vezenju.
Takrat se je rodila ljubezen do šivanke, ki ni nikoli minila. Sicer sem v obdobju, ko so bili
otroci še majhni, veliko več pletla, predvsem topla oblačilca. Zdaj spet vezem.
Kaj vam pomeni vezenje? Je to zgolj preživljanje prostega časa ali morda tudi zaslužek?
Zaslužka ni, ne delam s tem namenom niti ne namenjam temu nobene pozornosti. Je pa
užitek, ki vse poplača, neprimerljiv z denarjem.
Kje najdete vse te lepe slovenske vzorce?
V začetku sem iskala vzorčke vsepovsod, največ v revijah, kjer pa ni bilo samo narodnih
motivov, zato se temu nisem imela priložnosti toliko posvečati. Potem pa sem pred leti dobila
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od otrok v dar čudovito zbirko narodnih motivov, ki je praktično neizčrpna in na katero sem
zelo ponosna. V njej vedno znova iščem in tudi najdem nove in nove izzive.
Hranite morda doma tudi izdelke, ki so jih vezle vaša mama, babica, tete? Povejte nam
prosim kaj o teh izdelkih!
Na žalost nimam takšnih izdelkov, saj sem se priselila na možev dom in s seboj prinesla le
nekaj svojih vezenin. Moževa družina pa takšne tradicije ni imela, vsaj ne v takšnem obsegu,
da bi se kaj od tega hranilo doma.
Ste uspeli svoje znanje prenesti naprej, na svoje hčere? Morda na nečakinje ali pri
pouku vezenja na učenke v osnovnih šolah? Ste kdaj pomislili, da bi postali učiteljica
vezenja na osnovni šoli? Zdaj spada med izbirne predmete namreč tudi učenje vezenja.
Ne boste verjeli, celo sin je sedel ob meni in se učil vezenja, ko je bil še čisto majhen. In
seveda tudi hčerke. Vsem sem uspela prenesti osnovno znanje, ki ga zdaj več ali manj
uporabljajo dalje po svoje. Kot enega svojih ljubših opravil ga neguje srednja hči,
Klementina, ki je svoje znanje izpopolnila tudi s pomočjo strokovnjakinj s področja izdelave
narodnega veza.
Za poučevanje šolskega krožka ni pravih možnosti, saj sem preveč oddaljena. Sem pa uspela
»okužiti« kar nekaj sosed, ki zdaj pridno izdelujejo svoje mojstrovine. Rada pomagam
vsakomur, ki želi karkoli vedeti, se česarkoli naučiti. Tistim, ki to želijo, tudi pripravim
osnovo – izdelam postavitev in izrišem motive. Tradicija, ki se je oblikovala skozi čas, na tak
način živi dalje, kar je tudi prav. Vesela sem, če lahko po svojih močeh doprinesem k temu.
Gospa Martina Slapnik, zahvaljujemo se vam za pogovor. Želimo vam še veliko
prijetnih uric ob pisanih prejicah, šivankah in tkaninah!
Moram povedati, da sem zelo vesela za priložnost, ki ste mi jo dali, da svoje delo predstavim
na svoji prvi samostojni razstavi prav pri vas. Hvala vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 20, št. 3 (marec 2010), str. 16–18.
Klementina Slapnik
Slike in voščilnice iz pavs papirja
Poleg Mojce Semprimožnik, o kateri smo že pisali, je v knjižnici razstavljala še druga hči
Martine Slapnik iz Rovta pod Menino, Klementina Slapnik. O njej je njena sestra Mojca
povedala:
Ona je tista, ki je vezenje prtov vzela za svoje. Tako, zares. Hodila je v Kmetijsko in
gospodinjsko šolo v Šentjurju, kjer se je dodatno izpopolnila, predvsem ob spodbudi
mentoric, mojstric vezenja. S pavs tehniko se je začela ukvarjati pred nekaj leti –
najprej je izdelovala samo čestitke, zdaj pa dela tudi čudovite slike, tudi večjih
formatov, kot jih razstavlja pri vas. Osnova je pavs papir, ki ga obdela z različnim za
to namenjenim orodjem in navadnimi barvicami. Potrebna je izjemna koncentracija in
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natančnost pa seveda mirna roka – ena napakica in vse je zaman. Tako obdelan pavs je
kajpak tudi občutljiv, krhek zaradi vseh tistih luknjic in vijugic, zato je treba slike
zastekliti, izdelke, kot so knjižna kazala, pa plastificirati.
Mojca in Klementina sta si zelo podobni. Ne le na videz, tudi značajsko. Obe sta precej
trmasti. Klementina je sicer deset let mlajša, obe pa sta rojeni v znamenju ovna, samo en dan
sta narazen. Rada ima živali in doma v terariju skrbi za kosmate pajke. Ima tudi psa
pekinžana, ki je poleg njenega fanta njena največja ljubezen. Tudi ona neprestano nekaj
ustvarja. V zadnjem času je ustvarila res veliko zelo lepih voščilnic v pick point tehniki.
Klementini smo ob njeni razstavi v naši Mestni knjižnici Izola postavili nekaj vprašanj.
Klementina, v vaši družini je bilo pet otrok. Ali ste vsi tako ustvarjalni kot vi, Mojca in
mama?
Trenutno največ res ustvarjamo me tri, poleg tega še ena sestra izdeluje nakit. Je pa tako, da
ima človek različna obdobja in tako je čisto mogoče, da se bo v tej smeri premaknilo še kaj.
Kako to, da ste se odločili za vpis na Kmetijsko in gospodinjsko šolo v Šentjurju? Kaj
vam je ta šola dala? Kje ste sedaj zaposleni?
Najbolj sem vesela tega, da sem v šoli spoznala prave mojstrice vezenja slovenske narodne
vezenine in da sem se tudi jaz spoznala z njo, saj mi je postala veliko veselje in zapolni veliko
mojih prostih trenutkov.
Trenutno nimam službe, imam pa prijavljeno osebno dopolnilno delo, tako da nekaj svojih
izdelkov tudi prodam in s tem vsaj delno pokrijem stroške za material.
Ukvarjate se s pavs tehniko izdelovanja slik in voščilnic. Kje ste se tega naučili? Kaj vam
pomeni ustvarjanje? Ali res tudi vezete? Se ukvarjate še s kakšnimi ročnimi deli, s
slikanjem morda?
Morda se sliši nenavadno, toda izdelovanja iz pavsa sem se naučila prek interneta. Prve takšne
voščilnice sem videla pri gospe Sonji iz Murske Sobote in takoj sem se navdušila. Prav tako
mi gospa Sonja pomaga pri nabavi orodja, ki se dobi samo v tujini, ter papirja, knjig in revij
na to temo.
Glavni krivec, da sem se sploh začela ukvarjati s tem, je pa moj fant, ker je imel dovolj tega,
da sem samo govorila, kako je to »fajn« in da bi rada znala … Tako mi je kupil prvo orodje in
papir in me posadil za mizo z besedami: »Zdaj pa naredi nekaj.« Če ne bi bilo njega in
njegove spodbude, bi verjetno že pri prvem neuspehu odnehala. Tako pa me je spodbujal, da
sem vztrajala in veliko vadila. Prav tako so bile njegova ideja slike. Prej sem delala samo
čestitke, on pa me je pripeljal na idejo, da bi naredila večji format in ga dala v okvir. Menil je
namreč, da je škoda toliko dela za čestitko, slika se dlje ohrani.
Ustvarjanje mi pomeni predvsem veselje za dušo in zapolnitev mojega časa. Z njim zapolnim
del sebe, ki mi manjka.
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Res je, tudi vezenje je moje veliko veselje. Preden sem se ukvarjala s čim drugim, sem vezla.
Spomnim se, da sem že kot mala deklica hodila okoli s kosom blaga, na katerega sem šivala
gumbe, to je bil moj začetek. Potem pa sem se lotevala vedno bolj zahtevnih podvigov.
Sedaj vezem le še slovensko narodno vezenino, saj se mi zdi lepo, da se ohranja izročilo naših
babic. Še navadnega zajčka ne znam narisati.
Drugače vezem tudi s križci, šivam gobeline, čestitke s pick point tehniko, ukvarjam se s
pirografijo; zadnji čas sicer malo manj.
Radi berete? Katere so vaše najljubše knjige in katero knjižnico obiskujete?
Ja, zelo rada berem, čeprav zadnje čase bolj ustvarjam. Najraje berem kriminalke, detektivke,
znanstveno fantastiko in še kaj. Obiskujem pa knjižnico v Laškem.
Živite sedaj v mestu ali na vasi? S čim se vse še ukvarjate v prostem času?
Živim na vasi in veliko veselje mi pomeni tudi moj vrt. Moj čas najbolj zapolni moj kuža, ki
je pravi navihanec.
Radi imate tudi živali. Katere živali vse imate doma in kdaj imate čas, da vse postorite,
saj dan za vse nas traja le štiriindvajset ur, vi pa imate toliko opravkov?
Res je, obožujem živali in doma bi najraje imela kar ves živalski vrt. Trenutno mi družbo dela
kuža Gizmo, v terariju se sprehaja pajek, na hodniku pa mi poje papagajček. Okoli vogalov se
veselo smuka tudi muca. Imela sem tudi dve činčili, pa sem ju žal morala oddati, ker za vse ni
bilo prostora.
Če je veselje, se najde čas za vse.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Težko vprašanje. Predvsem si želim, da bi določene stari ostale takšne, kot so, in da bi se
določene dopolnile, postale še boljše. Imam pa še eno obveznost, za katero upam, da mi jo le
uspe dokončati …
Zahvaljujemo se vam za pogovor in vam želimo še veliko ustvarjalnih užitkov in
navdiha!
Hvala vam!
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 20, št. 3 (marec 2010), str. 18–19.
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Slika 122: Vezenine Martine Slapnik in voščilnica iz pavsa Klementine Slapnik.
Janez Janežič
Razstava starih velikonočnih predmetov
Dan pred velikim četrtkom aprila leta 2010 smo v Mestni knjižnici Izola v vitrino
ustvarjalnosti postavili razstavo velikonočnih predmetov iz zbirke starin Janeza Janežiča,
živečega v Kopru. Janez Janežič je v naši knjižnici razstavljal že večkrat: stare hranilnike,
šolske predmete, nabožne slike in druge izdelke, povezane s krščansko vero, stare knjige in
molitvenike ter druge posamične zbirke iz njegove več kot deset tisoč predmetov obsežne
zakladnice starin. Omeniti velja stalno zbirko okrog tisoč igrač, ki jih hrani v naši knjižnici.
Tokrat pa smo se odločili postaviti razstavo, posvečeno velikonočnemu času. Janez Janežič je
skupaj z ženo Marijo v vitrine razporedil preko 130 velikonočnih enobarvnih in večbarvnih
voščilnic z različnimi motivi, ki segajo v daljno leto 1900. Tu so še različno veliki in bogato
okrašeni velikonočni pirhi iz različnih materialov (les, papir, pločevina, keramika, porcelan,
plastika), različne lesene in porcelanaste figurice zajčkov, umetniške fotografije z
velikonočnimi motivi in prizori velikonočnih iger z jajci. Čipkasti in vezeni prtički, ki so
krasili pletene košarice, v katerih so gospodinje k žegnu nosile potico, gnjat, jajca in hren, so
podlaga trstenim in lesenim ragljam, ki so na veliki petek, ko so cerkveni zvonovi utihnili, s
svojim ropotajočim in daleč slišnim glasom v ritmu klopotcev klicale k obredom velikega
petka. Razstavo bogatijo izrezki iz starih časopisov, na primer iz Družine leta 1954, ki v
besedi in sliki prikazujejo velikonočne običaje na Slovenskem. Tu je še ciklostirana knjižica o
veliki noči iz leta 1965. Zbiratelj ni pozabil niti na originalno pakirane barve za pirhe iz
prejšnjega stoletja, še vedno zavite v celofan iz tistega časa, pa modernejše nalepke za jajčka,
različne zajčke in rumene okrasne piščančke v majcenih košaricah, pletenih iz žice ali beke,
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motiv košare z velikonočnimi pirhi na litografsko prešanem in obrezanem kartonu,
porcelanast krožnik in z zlatimi lističi bogato poslikan vrček za vino. Zanimiva je bila manjša
kamnita spominska plošča z vrezanim napisom Velika noč 1918, Štanjel na Krasu. O tem, da
so trgovci že na začetku prejšnjega stoletja znali izkoristiti nabožne praznike v bolj posvetne
namene, so pričale steklene parfumske stekleničke v obliki jajca.
Če so nekoč predvsem otroci z nestrpnostjo pričakovali praznike, ko je bila miza bolj bogato
obložena in so od staršev dobili tudi kakšen priboljšek za vedno lačna usta, praznične dni pa
so si popestrili tudi z nekaterimi velikonočnimi igrami, kot so trkljanje, kotaljenje in zbijanje
pirhov, si v današnjem času obilja lahko ta največji krščanski praznik Kristusovega vstajenja
obogatimo s spomini na pretekle običaje, navade in šege, ki nam jih zbudijo predmeti,
shranjeni v maminem ali noninem predalniku, ali taki, ki so bili zbrani na tej velikonočni
razstavi v naši knjižnici.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Družina 59, št. 16 (18. april 2010), str. 21.

Slika 123: Del starih velikonočnih predmetov iz zbirke Janeza Janežiča.
Osnovna šola Livade Izola in Osnovna šola Vojke Šmuc Izola
Razstava ekoloških izdelkov iz odpadnih materialov
V aprilu 2010 so nas presenetili izolski osnovnošolci, ki so pri likovnem pouku izdelovali
predmete iz odpadnih materialov. Sodelovale so vse izolske šole, projekt Eko predmeti pa je
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bil vseslovenski. Razveselili smo se izvirnih in radoživih idej, ki so navdihnile otroke, da so
izdelali raznovrstne uporabne in okrasne predmete, od pustnih mask do papirnatih igračk.

Slika 124: Nagrajeni izdelek.
Darja Rejec Repnik in Stanka Hribar
Nakit iz fimo mase in svilene rute
Darja Rejec Repnik se že več kot štirinajst let ukvarja z različnimi ljubiteljskimi ustvarjalnimi
konjički, kot so na primer slikanje na steklo, tekstil in keramiko, oblikovanje različnih mas
(das, fimo), vlivanje mas v kalupe, barvanje tako narejenih izdelkov in podobno. Pred nekaj
leti je napisala in izdala priročnik z naslovom Ustvarjamo s fimo maso. V njem je želela
predstaviti uporabo fimo mase od osnov pa do ustvarjanja bolj zahtevnih barvnih in grafičnih
vzorčkov. V zadnjih letih jo je povsem prevzelo ustvarjanje unikatnega nakita iz različnih
materialov: steklo, les, različne akrilne mase, kovine, perlice … Prav s tem nakitom se je
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predstavila v vitrini ustvarjalnosti v naši knjižnici. Razstavila je tudi nekaj poslikanih svilenih
rut, umetelno okrašenih sveč, različnih uporabnih predmetov, okrašenih s tehniko fimo …
Darja preživi večino časa v Kranjski Gori, kjer ima tudi stojnico z nakitom. Ima tudi svojo
spletno trgovino z različnimi materiali za ustvarjanje: www.perle.si.
Z Darjo je razstavljala tudi njena prijateljica Stanka Hribar. Stanka se je z izdelovanjem nakita
začela intenzivno ukvarjati pred tremi leti, ko je prestala težjo operacijo hrbtenice. Živi v
Ljubljani in ima kar tri vnučke, enega je njena hčerka posvojila v Gani, kjer je živel v
sirotišnici.
Darja in Stanka veliko delata skupaj. Najprej sta sedeli pri eni ali drugi doma in skupaj
ustvarjali, danes pa vzdržujeta stike po e pošti in telefonu.

Slika 125: Nakit prijateljic Darje in Stanke.
Tatjana Prodan
Pomlad, ročno izdelani okrasni in uporabni predmeti
V maju smo v knjižnici postavili kar dve novi razstavi: abstraktne slike iz opusa Prostori duha
akademske slikarke Martine Žerjal iz Izole ter okrasne in uporabne predmete Tatjane Prodan
iz Kopra. Za pogovor smo zaprosili gospo Tatjano Prodan.
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Gospa Tatjana, povejte nam najprej nekaj o sebi! Kje živite, s čim se ukvarjate, kdaj ste
začeli z ustvarjalnimi konjički?
Najprej hvala za prijazno povabilo in možnost predstavitve mojih izdelkov.
Živim v čudoviti vasici nad Koprom, z okolico v vseh možnih barvah narave, ki kar sama
vabi k ustvarjanju. S konjički lovim ravnotežje med svojimi ustvarjalnimi željami in službo v
finančni ustanovi. Prepričana sem, da mi kar dobro uspeva.
Že od nekdaj zelo rada obdarujem prijatelje z darilci, ki jih naredim sama in vanje vpletem del
sebe.
Razstavili ste zelo raznolike izdelke, od voščilnic do otroških copatk. Največ dela ste
zagotovo imeli z oblikovanjem vaše pravljične istrske vasice. Iz kakšnega materiala so
narejene figurice? Zakaj se zdijo podobne jaslicam – ste jih namenoma tako oblikovali?
Moja istrska vasica je v resnici del jaslic. Vsako leto dodam nekaj figuric. Mojo družino, trte,
soline … Vse izdelujem iz das mase, ker se suši na zraku. Dodam naravne materiale, ki se mi
zdijo primerni in so v ravnovesju z osnovno barvo.
V mavričnih barvah ste spletli mnogo otroških copatk in jih postavili v krog. Razstavo v
vitrini ste naslovili: Na obisku pri Muci copatarici. So copatki napolnjeni s sivko,
rožmarinom in namenjeni odganjanju moljev ali imate morda toliko vnukov?
Hvala za čudovito idejo: sivka, rožmarin … Mislim, da bom res poskusila kaj takega.
Med mojimi uporabnimi konjički sta ročno pletenje in kvačkanje, ki mi omogočata
poigravanje z barvito mavrico prepletajočih se niti. Ker predstavljam svoje izdelke v
knjižnici, sem želela vstopiti v pravljico in Muca copatarica se mi je zdela najprimernejša.
Izdelujete tudi škatlice vseh velikosti, v katere shranjujete iz posebne mase narejena
znamenja horoskopa, prašičke za srečo in druge predmete. Kaj vas je usmerilo na pot
škatličarke?
Ko želiš nekaj podariti, ni važen samo izdelek, ki ga narediš z ljubeznijo, temveč tudi
embalaža, saj je del darila samega.
Tudi vaše voščilnice iz papirja in valovitega kartona so lepe, še bolj pa so mi pri srcu
slike s šopki iz naravnih cvetlic. Sami nabirate cvetje in ga sušite? Kje ste se naučili te
tehnike?
Cvetje in trave nabiram sama, le vrtnice kupim in nato vse skupaj posušim. Pred leti sem
želela ohraniti podarjene šopke cvetja čim dlje za spomin na osebe, od katerih sem jih prejela.
Pričela sem s preizkušanjem ohranjanja in rezultat so slike s posušenimi šopki.
Izdelujete tudi vrtnice iz živo rdečih jesenskih listov ruja. Ste se tega sami naučili?
Uživam ob opazovanju narave, cvetov, trav … Impresionirana sem nad prečudovitimi
barvami ruja. Prepričana sem, da me je vse, kar delam, naučila narava. Samo posnemam jo.
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Katere materiale še uporabljate pri izdelovanju?
Izdelujem še veliko drugih predmetov, predvsem uporabne iz gipsa, lesa in kanel, vrtnice in
druge cvetove iz blaga …
Kakšni pa so vaši načrti za prihodnost? Čemu boste posvetili največ časa, največ
ljubezni?
V prihodnosti? Želja je veliko, ustvarjalnega navdiha tudi. Želim si, da bo vedno več ljudi
podarjalo darilca, prežeta s svojo ljubeznijo. Svoje znanje, ideje in izkušnje želim podariti
naprej, vsem, ki to želijo.
Gospa Tatjana, hvala vam za ta pogovor. Želimo vam še veliko ustvarjalnih dni!
Še enkrat hvala za možnosti, ki jih v vaši knjižnici ponujate vsem, da pokažejo širši javnosti
svoje ustvarjanje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 858 (6. maj 2010), str. 10.

Slika 126: Šopki Tatjane Prodan.
Nadja Frelih
Ročni pleteni in kvačkani izdelki
V juniju in juliju 2010 je v vitrini ustvarjalnosti različne okrasne in uporabne predmete iz
belih in pisanih kvačkanih prejic razstavila Nadja Frelih iz Izole. Mavrični copatki za
novorojenčke, kuhinjske prijemalke, prti in prtički, bogate okenske zavese … so izdelki, ki
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nastajajo izpod njenih spretnih rok. Na sliki vam predstavljamo bele kvačkane zavese v
cvetličnih vzorcih z motivom golobice.

Slika 127: Kvačkane okenske zavese gospe Nadje Frelih.
Snežica Kranjc
Izola, razstava keramičnih izdelkov
V juniju so bili v vitrinah ustvarjalnosti na ogled postavljeni izbrani keramični izdelki Snežice
Kranjc. Njen atelje v Koprski ulici v Izoli letos slavi deseto obletnico in ob tej priložnosti se
je želela predstaviti tudi v Mestni knjižnici Izola.
S keramiko oziroma z dejavnostjo umetnostne obrti se je Snežica Kranjc prvič srečala leta
1995. Počasi, a zanesljivo je spoznavala vse skrivnosti tovrstne umetnosti in korak za
korakom žela vedno večje uspehe. Leta 2007, potem ko so jo opazili predstavniki Colorobije,
ki so jo povabili na tečaj stekla, je začela oblikovati tudi izdelke iz muranskega stekla. Leta
1998 je pri Obrtni zbornici Slovenije prejela certifikat za številne keramične stvaritve, leta
2007 pa še za nakit, na kar je sama še posebno ponosna.
»Njeni izdelki predstavljajo kakovost, estetiko in uporabnost, združene v eno. Kranjčeva
vseskozi svojo energijo in talent vlaga v iskanje novih tehnik, ki jih navadno zelo spretno
vkomponira v uporabne izdelke, kot so nakit, Šavrinke in različne posode, predvsem pa zna
tehnike in znanja vključevati v skoraj kiparske kompozicije, za katere so jo navdušile izolske
posebnosti,« je ob odprtju razstave dejala likovna pedagoginja Marlene Zorjan. Na razstavi je
veliko zanimanja požel prepoznavni izolski znak – dimnik nekdanje tovarne Arrigoni, ki je
uvrščen v tehniško dediščino Evrope. Dimnik je sicer visok petinšestdeset metrov, umetnica
pa je iz keramike izdelala njegovo kopijo, visoko petinšestdeset centimetrov. »Žal mi je, da ta
objekt v Izoli sameva in propada. Iz keramike sem ga izdelala, ker ocenjujem, da predstavlja
eno največjih prepoznavnosti Izole. Izkoristili bi ga lahko za promocijo izolskega turizma,« je
prepričana Kranjčeva.
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Kdor si je razstavo ogledal, lahko z gotovostjo reče, da Snežica Kranjc prepriča z izdelki, ki
se odgovorno odzivajo zahtevam časa in vsekakor izpolnjujejo pričakovanja širokega kroga
ljubiteljev vsega lepega.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 20, št. 8 (avgust 2010), str. 18.

Slika 128: Keramična skulptura Snežice Kranjc.
Srečko Gombač
Letenje, razstava publikacij o letalstvu
Srečko Gombač je že dolga leta Izolan. Poznamo ga kot meščana in soseda, manj pa so morda
znani njegovi zapisi o zgodovini naših krajev in letalstvu. Nekaj brošur, ki jih je napisal o tej
tematiki, hranimo tudi v Mestni knjižnici Izola, na domoznanskem oddelku. V naši knjižnici
smo v septembru 2010, malo pred Dnevi evropske kulturne dediščine, priredili razstavo
letalske literature iz njegove knjižne zbirke. Predstavljenih je bilo preko sto knjig in drugih
zapisov o letalstvu. Ob odprtju razstave smo avtorju postavili nekaj vprašanj.
Pričakovali bi, da ljubitelj zgodovine, ki živi ob morju, piše o pomorstvu, ne pa o letalih.
Kako to, da ste se odločili za pisanje o letalih?
Morje in ladje imamo vsak dan pred nosom. O tem so veliko pisali že drugi avtorji. Letalstvo
pa je bil zame svoj čas le težko uresničljiv sen, ki sem se mu lahko približal le z literaturo.
Zato sem o tem veliko bral in kasneje tudi nekaj pisal.
Letalstvo je za naše kraje nekaj posebnega, neobičajnega. Kako ste spoznavali začetke,
vas je za to kdo navdušil?
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V Izoli je bilo in je tudi še kar nekaj letalskih navdušencev. Sodelovali so tudi pri ustanovitvi
Obalnega letalskega centra Portorož in letališča v Sečovljah. Spomnimo se lahko pokojnega
Bruna Bržana, letalskega inženirja dr. Ivana Smrduja, modelarskega mojstra Antona
Pavlovčiča, nekdanjega pilota Eržena in še nekaj drugih. Za širjenje letalstva med mladimi je
bil najbolj zaslužen ravno Anton Pavlovčič, ki je vodil številne tečaje izdelave letalskih in
drugih modelov. Škoda, da za te dejavnosti ni več dovolj podpore.
Pa vendar v Izoli ni nikakršne letalske dediščine.
Res je, da Izola nima pomembnejše letalske zgodovine. Ne drži pa to za Obalo in Primorsko
nasploh. Prva motorna letala med Slovenci sta gradila brata Rusjan iz Gorice že leta 1909,
temu je sledilo letenje nad Koprom leta 1910, že leta 1911 je bil letalski miting v Žavljah pri
Trstu. Šele kasneje so poleteli tudi nad drugimi področji današnje Slovenije. Med prvo
svetovno vojno so nad temi kraji vsakodnevno letela letala, v dvajsetih in tridesetih letih pa je
bil Portorož pomemben letalski center.
Razstavljene knjige so v številnih jezikih. Obvladate vse te jezike?
Kje pa. Pri nekaterih poznam samo strokovno terminologijo, za vse ostalo pa je potrebna
pomoč slovarjev. Je pa res, da so te knjige običajno polne slik in skic, kar bistveno olajša
razumevanje.
Naslednji projekt?
Naslednji dogodek, ki ga pripravljam, je videopredavanje o vodnem letalstvu v Portorožu od
leta 1913 naprej. Predavanje bo na željo Kulturnega in raziskovalnega društva Mediterraneum
iz Pirana. Potekalo bo 29. septembra ob 20.00 v stavbi nekdanje uprave tovarne Droga v
Portorožu. Vabljeni.
Hvala za vabilo in za pogovor.
Hvala tudi vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 875 (9. september 2010), str. 10.
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Slika 129: Pogovor strokovnjakov ob zbirki knjig o letalstvu Srečka Gombača.
Miranda Babič
Moja jesen, razstava kvačkanih in pletenih izdelkov
Dnevi evropske kulturne dediščine so v letu 2010 potekali po vsej Evropi od 15. septembra do
3. oktobra. Posvečeni so želji po lepem, ustvarjalnosti in iznajdljivosti, ki se porodijo v časih
revščine. V naši knjižnici smo za te dneve že na začetku septembra postavili več razstav, ki se
vsaj malo dotikajo izbrane teme. V Središču za samostojno učenje je svoje lesoreze razstavljal
Karmel Kleva iz Izole. Iz odpadnih kosov lesa je z rezljanjem izvabil čudovite prizore
istrskega kmečkega življenja: družinsko in vaško idilo, prepire, odhod na polje, vasice in
mesta, kjer so živeli paolani, portrete Istranov. Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK
Izola je presenetilo s tematsko razstavo obrazov našega mesta – zakaj ne bi v gubah starcev,
ki so si jih pridobili v življenju, razbrali tudi nekdanjih stisk in siromaštva, ki so ga z
vztrajnim delom in trudom uspeli premagati? V vitrini ustvarjalnosti je knjige o letalstvu iz
svoje zbirke razstavil Srečko Gombač, vsestransko ustvarjalen človek, ki je bil med drugim
tudi letalski modelar.
V vitrinah v prostorih izposoje pa je svoje čudovite ročno šivane, kvačkane in pletene izdelke
razstavila gospa Miranda Babič iz Izole. Rodila se je v vasi Smokvica pri Movražu v
koprskem zaledju in je pred petinpetdesetimi leti prišla iskat srečo v Izolo. V tovarni
Delamaris je delala štiriintrideset let na oddelku Pločevinka – če ste kdaj stopili v tiste
prostore, potem veste, kakšen hrup je morala prenašati dolga leta, zato ni čudno, da mora zdaj
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nositi slušni aparat. V družini so bili mama in dve hčerki, vojni siroti, saj jima je oče umrl
med vojno. Doma so imeli ovce, zato se je že zgodaj naučila presti domačo volno na preslico
in plesti nogavice. Kvačkanja se je naučila kasneje, ko je že končala osnovno šolo in nato
štiriletno nižjo gimnazijo v Hrpeljah (zadnje leto šolanja je prebivala v dijaškem domu v
Tomaju). Čeprav se je z ročnimi deli ukvarjala tudi v času, ko je bila še v službi, se mu je
povsem posvetila šele pred triindvajsetimi leti, ko se je upokojila. Že prej so si s sodelavkami
izmenjevale izkušnje in vzorce. Ko je nekaj let v Izoli verouk učila sestra Simona, se je tudi
od nje veliko naučila o ročnih delih. V teh letih je izdelala nešteto slinčkov, odejic, nogavičk,
copat za spanje, vezenih rjuh in rjuhic, rokavic, kap, šalov, nogavic, zaves v tehniki rišelje in
kvačkanih zaves, puloverjev z norveškim vzorcem, prtov, metuljčkov, pikapolonic, rož,
košaric, pirhov … Večinoma je vse izdelke podarila nečakom, otrokom prijateljev, svojim
otrokom in drugim poznanim ljudem. V vitrini je tudi petinštirideset let stara punčka,
oblečena v šavrinsko nošo, in Unicefova punčka v njenih pleteninah. Ni čudno, da je njena
hčerka o njej povedala, da ima »zlate roke in zlato srce«, pri čemer je gospa Miranda v
zadregi skromno zamahnila z roko in rekla, da bi rada ostala anonimna.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Istra 3, št. 9 (29. september 2010), str. 6.

Slika 130: Pisani izdelki Mirande Babič. Foto: Miranda Babič.
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Doris Jelušič
Sivka, razstava ročnih izdelkov
V oktobru 2010 je v vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola svoje izdelke razstavljala
gospa Doris Jelušič iz Kopra. Gospa srednjih let, tudi članica piranskega Društva ljubiteljev
kulturne in naravne dediščine Anbot, se posveča izdelovanju okrasnih in uporabnih
predmetov iz naravnih materialov, kot so blago, les, papir, sivka in druge rastline. Gospo
Doris smo prosili, naj nam v pogovoru pove kaj o svojem ustvarjanju.
Gospa Doris, je to vaša prva razstava? Kje ste doslej še razstavljali? Ste poleg društva
Anbot članica še katerega društva, kluba?
Ja, to je moja prva razstava in moram pohvaliti knjižnico Izola, da nudi to možnost.
Sodelujem v društvu Anbot, sem pa tudi ena od ustanoviteljic ustvarjalnega foruma Otok
zakladov (otokzakladov.com), v katerem sodelujejo ustvarjalke iz vse Slovenije.
Tudi na sejmih sodelujete. Kaj vam pomeni živahno sejemsko dogajanje in kako se
vključujete vanj s svojimi izdelki? Je med obiskovalci sejma veliko zanimanja za vašo
stojnico? Si na sejmih stojnico še s kom delite, vam pri tem kdo pomaga?
Sejmi so prijeten dodatek pri takem ustvarjanju, saj lahko vidiš odziv ljudi, pa kak evro se
tudi povrne v vedno prazno ustvarjalno denarnico. V Piranu je vsako četrto soboto od aprila
do septembra sejem starin, darov narave in domače obrti, ki ga organizira društvo Anbot.
Imamo tudi svojo stojnico, na kateri izdelujemo šopke, venčke, pletenke iz svežih
mediteranskih rastlin, predvsem dišavnic. S skupnimi močmi »pehtic« Metke in Marine je
stojnica videti kot cvetoči vrt. Obiskovalci so navdušeni, saj take ponudbe ne vidiš prav
pogosto.
Vaše izdelke šivate, lepite, polnite, prepletate … Kje ste se naučili vseh teh tehnik in kdaj
ste stopili na pot ustvarjalnosti? Izdelujete prelepe morske konjičke, ptice, ribice,
želve … iz blaga in jih polnite s sivko. Ali sivko sami gojite, jo kupujete, vam jo
podarijo? Kje dobite ideje za vse te izdelke? Morskega konjička je na primer kar težko
narediti. Ali je pri tem potrebna velika potrpežljivost? Še kdo dela take izdelke kot vi?
Kot se spomnim, sem že v osnovni šoli marsikaj predelala po svojem okusu, mami lomila igle
na šivalnem stroju … Z leti znanje dopolnjuješ, piliš, brusiš. Je pa internet vsekakor velika
vreča idej, ki jih v izdelek spraviš po svoje, odvisno od materiala, ki ga imaš na razpolago.
Vedno mi je izziv poskusiti kaj novega, drugačnega, vendar je bila izdelava morskega
konjička res preverjanje moje potrpežljivosti.
Ker sem videla, da so bili vsi, ki so dobili vrečko z lavando, zelo navdušeni, sem začela
razmišljati, kam vse bi jo lahko »ujela«, saj na našem tržišču razen navadnih belih vrečk
nisem zasledila druge ponudbe. Tako sem začela šivati hišice, razne živali, srčke, ki so
napolnjeni z dišečo sivko in tako uporabni za odganjanje moljev iz omare, pa še prijetno
dišijo tudi nekaj let, samo malo jih je treba pomencati. Predvidevam, da še marsikdo dela
podobne izdelke, samo vidni niso.
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Imam nekaj »dobrotnikov«, ki se spomnijo name, ko porežejo svoje grme lavande. Ker pa
porabim vedno večjo količine, sem letos posadila okoli sedemsto sadik, pa bomo pridelali še
malo eteričnega olja, tako da bo ponudba popolna.
Izdelujete tudi dišavne vrečke s spodbudnimi napisi, škatlice in škatle, albume, zibelke,
školjke in hišice iz blaga, gobice za bucike in še marsikaj. Kje dobite ideje za vse te
izdelke? Si spodbudne misli za napise sami izmislite? Misli so izpisane z lepimi
kaligrafskimi črkami. Se ukvarjate tudi s kaligrafijo?
Ideje kar pridejo. Na primer odrabljena stranica otroške postelje z lepo oblikovanimi lesenimi
deli z malo predelave postane nosilec za nakit, manjši koščki pa z dodatkom blaga gobice za
bucike. Vedno, ko naletim na kakšno dobro misel v pesmi, reklami, knjigi, si jo nekam
zapišem, in tako se je nabral kar zajeten kupček popisanih listkov.
Velikokrat se utrne ideja, ko vidim zbran material, in tako so nastale te vrečke z napisi. Tudi s
kaligrafijo sva si blizu, vendar so besedila na vrečkah natisnjena. Saj tudi pri tej umetnosti
velja pravilo, da vaja dela mojstra, če mojster dela vajo – za kar pa vedno zmanjka časa.
Izdelali ste tudi lično knjigo vtisov. Kje ste dobili idejo zanjo?
To pa je šlo takole. Enkrat pozno ponoči sem se spomnila: Ojej, še knjigo vtisov potrebujem.
Nekje imam en fotoalbum. Najdem. Potrebuje malo osvežitve. Dodam viola podlago,
sprešane cvetove sivke, potržem zaščitne papirje med stranmi, odstranim držala za fotografije,
dodam nekaj dekoracij in nastane zvezek.
Izdelujete tudi izvirne voščilnice iz papirja. Kje ste se tega naučili?
Ideje, izmenjavo znanja in materiala, možnost nabave materiala, ki ga pri nas ni mogoče
dobiti, prikaz izdelave in še marsikaj sem dobila na ustvarjalnem forumu Otok zakladov.
Dekleta iz tega foruma se redno srečujemo in izmenjujemo naše znanje.
Ali vaše izdelke tudi kje prodajate ali so pretežno za darila?
Veliko podarim, nekaj se proda na sejmih, nekaj pa po naročilu za darila na porokah –
namesto konfetov – in poslovna darila.
Kdo vas pri ročnem delu spodbuja?
Se moram zahvaliti svojim domačim, marsikaj postorijo namesto mene. Pa tudi druženje z
ljudmi, ki imajo podobne interese, navdihuje.
Kaj vam pomeni ustvarjalnost in koliko časa ji posvečate? Ste v službi ali v pokoju? Se
ukvarjate še s čim? Radi berete? Katere so vaše najljubše knjige? Avtorji? Se radi
sprehajate in nabirate zelišča?
Ustvarjati pomeni dvakrat živeti. Lepa misel, a ne? Veliko časa posvečam ustvarjanju, saj mi
je všeč preizkušati različne tehnike, obdelujem tudi glino, spoznavam klekljanje, izdelujem
nakit. Uživam v vrtnarjenju in sprehajanju po naravi. Zdaj bom imela več časa, saj sem novo
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pečena nezaposlena. In tudi kakšno knjigo bom prebrala po dolgem času, saj je moj spisek
»obvezno preberi« vedno daljši.
V kolikšni meri navdih za svoje izdelke črpate iz dediščine? Na primer zvitke sivke,
šopke in venčke so zagotovo delale tudi naše babice, ali ne?
Ja, zagotovo so delale, saj to je bil edini ustvarjalni material, ki so ga imele – kar je dala
narava. Lepo je, da je vedno večje zanimanje za take naravne izdelke – košare, venčke in
ostale darove narave.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 20, št. 9 (september 2010), str.
19–20.

Slika 131: Vrečke za sivko Doris Jelušič.
Jana Hvala Prinčič
Mozaiki
Jesen 2010 je v vitrine Mestne knjižnice v Izoli prinesla nove barve in nove izdelke: svetilke,
ogledala, škatlice, slike, nakit, krožnike, svečnike, nosilce za prtičke … Še marsikaj lepega in
uporabnega v tehniki mozaika izdeluje Jana Hvala Prinčič iz Lucije, mati dveh otrok, sicer
zaposlena v igralnici Casinò. Jano smo prosili, da nam odgovori na nekaj vprašanj, kar je z
veseljem storila.
Jana, kako to, da si se lotila ustvarjanja v tehniki mozaika? Kaj te je navdušilo?
Ne vem, če je »navdušilo« prava beseda, v mojem primeru me je dobesedno »odneslo
nekam«, ko sem zaradi hude bolezni izgubila brata, ki mi je veliko pomenil. Morala sem
ponovno sestaviti koščke svojega življenja in sem začela. Želja, ki je že dolga leta bivala v
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meni, je očitno v tem trenutku morala prodreti ven. Skoraj evforično sem iskala, v kateri tečaj
bi se vpisala, in sem našla. Sledil je prvi tečaj mozaika pri akademski kiparki Galini
Malahovi, kjer sem na lesonitni plošči 80 × 60 cm izdelala sliko, ki nikakor ni bila v skladu
niti z mojim okusom niti z mojimi barvami. S kleščami smo lomili ploščice in ko sem videla
izdelke mlajših tečajnikov, se mi je zdelo, da je moj izdelek najgrši in da to delo ni zame. Po
končanem tečaju me je znova prevzel ogled cerkve sv. Jurija v Šumadiji, saj je notranjost
cerkve nadvse impresivna galerija mozaikov od tal do vrha kupol, ki se nadaljujejo v kripti
cerkve, kjer so grobnice članov družine Karađorđević. Pa me je spet imelo, da moram z
mozaikom naprej. Sledil je intenziven tečaj rimskega mozaika iz naravnega kamna v svetovno
priznani šoli za mozaik v Spilimbergu v Italiji. Ogled šole in razstave umetnikov mozaika in
učencev šole priporočam vsakomur. Do vstopa v šolo sploh nisem vedela, kaj je moderni
mozaik. To so stvaritve, ki te naravnost očarajo, barve imajo nadnaravno moč.
Kje si se te tehnike naučila? Morda vodiš tudi delavnice?
Osnovo sem osvojila v šoli v Spilimbergu. Tolkli smo naravni kamen in marmor od jutra do
večera in lepili koščke direktno na cementno lepilo in les. Kamen je živa stvar – ko ga
razsekaš, ima vsak kos svoj odtenek barve. Prava lepota! Tudi delavnice bodo na vrsti …
Kaj te pri mozaiku najbolj pritegne? So to barve, sestavljanje kamenčkov, razne oblike?
Vsekakor barve. V Italiji dobiš smalte, ki sicer niso poceni, ampak ena barva ima nešteto
odtenkov, niti en košček ni enak. Barve te očarajo, zdravijo, celo razveselijo. Mozaik je
pravzaprav »post« za misli. Lahko ga narediš iz česarkoli, iz kamnov z obrežja Soče,
razbitega ogledala, skodelic in krožnikov, ki podlegajo zobu časa. Včasih se moraš ustaviti,
da ne podležeš najdražjim ploščicam. Tako te posrka vase, da bi s koščki kamna najraje
polepil vse! Mozaik zahteva ure in ure natančnega dela in vztrajnosti, vendar na koncu čutim
izpolnitev same sebe.
Lotila si se okraševanja škatlic, izdelovanja nočnih lučk, nakita, svečnikov, ogledal …
Kaj te spodbuja k takemu delu?
Ne vem, rada imam raznovrstnost, zato so me najbolj pritegnile najprej lesene škatlice raznih
oblik; vse drugo prihaja kar samo od sebe.
Obstaja več tehnik izdelovanja mozaikov. Katero uporabljaš? Kje nabavljaš materiale?
Uporabljam direktno metodo. To je izdelava, kjer polagam koščke materiala v lepilo na
podlago iz lesa, kovine, stekla. Mozaiki so iz marmorja, smalt, stekla, opeke, keramike in
raznih kamenčkov. Na koncu mozaik zafugiram, včasih pa tudi ne. Tudi fuge dajejo vizualni
pečat mozaiku. Nekatere materiale nabavim v trgovinah s hobi programom, smalte sem
nabavila v Italiji, delam tudi s keramičnimi ploščicami in prav pride tudi star porcelan.
Mozaik vsekakor ni poceni in mislim, da tudi delo nikoli ni poplačano. Izdelki, ki sem jih
videla na stenah šole v Spilimbergu, imajo neprecenljivo vrednost.
Tvoji izdelki so prodajni. Kje te naši obiskovalci lahko obiščejo in kaj kupijo?
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Moji mozaiki so bili prvič videni v Piranu, na sejmu Društva ljubiteljev kulturne in naravne
dediščine Anbot, razmišljam pa o sejmu v Ljubljani, kjer ob sobotah od aprila do oktobra
razstavljajo razni umetniki. V decembru sodelujem na stojnicah na Obali. Žal mi za vse
zmanjkuje časa.
Se ti zdi, da so mozaiki primerna tehnika, v kateri se lahko izražaš? Kaj bi si še želela
narediti?
Vsekakor sem se v tem našla. Če bi gledala samo s finančnega vidika, se mozaika ne bi lotila
nikoli. Ko pa začneš nekaj delati z vsem srcem, potem je to pravo. Ko začutiš močno željo po
čem novem, se je oprimi, sledi ji in začni. Preprosto začni, saj zdravi tudi najtežje trenutke v
življenju …
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Istra 3, št. 11 (24. november 2010), str. 9.

Slika 132: Mozaiki Jane Hvala Prinčič.
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Razstave v letu 2011
Stene ustvarjalnosti
Aleksander Peca
Olja na platnu
V januarju 2011 smo vas povabili k ogledu nove slikarske razstave, ki jo je knjižničarka Darja
Kromar pripravila v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola. Tokrat je svoje slike na
platnu razstavljal mlad akademski slikar Aleksander Peca. Rodil se je 20. julija 1972 v Novi
Gorici. Po končani osnovni šoli in gimnaziji je študij nadaljeval na Accademii di Belle Arti v
Benetkah, smer Slikarstvo. Leta 1999 je diplomiral pri prof. Carlu di Racu. Aleksander Peca
živi in ustvarja v Novi Gorici ter samostojno razstavlja od leta 1996, tako v Sloveniji kot
sosednji Italiji.
Njegovo delo temelji na analizi vidne resničnosti, kot jo zabeležimo s fotografskim aparatom.
Fotografsko predlogo slikar spremeni s čopičem in barvami. Teme njegovih oljnih slik so
motorji, ženski akti, ženske v tesno oprijetih usnjenih oblačilih, vedute mesta, sumo borci in
drugi prizori iz japonskega vsakdana, portreti, avtoportreti, dvojni avtoportreti, baročni
plemiči z modernimi pričeskami, roboti, junaki iz sodobnih filmov, stripov in japonskih
risank, ki jih je gledal v otroštvu … S čopičem in barvami se avtor skuša približati fotografski
natančnosti po vzoru ameriških slikarjev tako imenovanega fotorealizma iz šestdesetih in
sedemdesetih let, katerih značilni predstavniki so Don Eddy, Chuck Close, Richard McLean
in drugi.
Za Aleksandra Peco je značilno natančno in precizno podajanje slikarske vsebine, zlasti pa
izvirno prehajanje iz realizma v nadrealizem, kakor tudi oplajanje zahodnoevropskega
umetnostnega spomina z vsebinami Daljnega vzhoda. V tem je na slovenski likovni sceni
edinstven.
Ob obešanju njegovih slik na stene smo avtorju postavili nekaj vprašanj, na katera je prijazno
odgovoril.
Aleksander Peca, vi veliko razstavljate po vsej Sloveniji in v Italiji. Kako doživljate
odprtja razstav? Kakšni ljudje si hodijo ogledovat vaše slike? Uporabljate precej temne
barve – zakaj? So vaše slike ljudem všečne?
Odprtja so lahko čisto zabavna, posebno če se pije. Problem je priti do prostora, kjer odprtje
izvesti; niso vsi pripravljeni podpreti umetnosti, ki v danem trenutku ne ustreza dani
mentaliteti ljudi, odgovornih za podpiranje tudi njim ne ustrezajoče umetnosti. Kdove zakaj je
bil pri sosedih sprejem vedno prijaznejši, tudi s strani drugih umetnikov. Slovenska
nevoščljivost? Sicer je odziv mladih vselej presenetljivo najbolj prisrčen, mogoče ker so prvi,
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ki prepoznajo uporabljene elemente iz medijske popkulture. Škoda, ker je mladina brez
denarja, sicer bi mastno služil … No, kakšen pomembnež se na razstavi že pojavi.
Da uporabljam temne barve? Mogoče, gotovo pa za to ni nobenega psihološkega,
psihoanalitičnega ali kakršnegakoli drugega psiho vzroka. Tudi oblačim se vedno, poudarjam
vedno, v črno, pa nisem depresivec.
Na svojih slikah se lotevate pojavov zahodne in japonske popkulture. Nekateri vidijo v
vašem ustvarjanju sanjski realizem. Kaj pa o svoji umetnosti pravite vi?
Najraje ne dajem definicij stvarem, še najmanj pa svojemu delu. Verjetno je v združevanju
nezdružljivega res kaj sanjskega, a tudi moj realni svet je bolj malo konkreten. Vedno sem
poudarjal delo, ki edino privede do kvalitete. Umetniški navdih oziroma prebliski nikakor
niso dovolj.
Na nekaterih vaših slikah so upodobitve japonskih mang, na drugih realistične podobe
vesolja, zraven njih pa so slike androginega Ludvika XIII. z oboroženo Laro Croft v
ozadju. Kje najdete vse te ideje? Ali vaša dela potrebujejo razlago umetnostnega kritika,
zapisano v katalogu?
Uf, huda. Najprej popravek: sliki, ki sem ju vzel za vzor, sta upodobitvi kraljev Ludvika XIV.
in Ludvika XV. francoskega slikarja Rigauda, zame paradigme baročne teatralnosti in
izumetničenosti. Opazite sorodnost besed? In potem se začne združevanje nezdružljivega,
Angelina Jolie kot Lara Croft mi je bila po nekih drugih kriterijih ravno tako všeč, kot mi je
bil Ludvik XIV. Upam, da moje slike nosijo dovolj močno vizualno sporočilo, ki ga občinstvu
posredujejo ravno prek vizualnega kanala. Saj govorimo o vizualni umetnosti, ali ne?
Literarne obrazložitve, kaj lahko, naj bi ali moraš videti, se mi zdijo neumestne. Če slika nič
ne pove kot slika, tudi spremnega romana ne potrebuje.
Danes slikarji bežijo v abstraktni svet, vi pa na svojih platnih ostajate v realnem. Kako
to?
Ni res, moj svet je zelo sanjski, upodablja pa predmete in osebe iz tostranskosti. Je pa res, da
jih dosti beži.
Koliko se vaša umetnost približuje znanosti?
Verujem in verjamem v znanost, dala nam ja marsikateri odgovor, napredek nam bo dal
preostale. Znanstvenika žene k raziskovanju neka neustavljiva želja in potreba. Njegova
metoda, ko se problema loti, pa mora biti čim bolj prosta emocij. Tu je mogoče najti kakšno
skupno točko.
Kako se lotite slikanja? Potrebujete fotografijo kot predlogo?
Ker sem se od začetka odločil čim bolj zvesto upodabljati vidno realnost, so fotografije (iz
čisto praktičnih razlogov) skoraj nujno potrebne. Tudi zato, ker delam zelo počasi in se pač
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tekom dneva svetloba spreminja, sadje gnije, sladoled se topi … Fotografija mi je odličen
pripomoček, ampak ostane le to – pripomoček. Brez dolgotrajnega dela pač ne gre.
Vaše teme so motorji, orožje, japonske mange, ženske v usnju. Bi lahko povedali kaj več
o tem?
Bistvena je slika, slikarska površina in razporeditev barv na njej. Odločil sem se, da bo ta
razporeditev ustrezala neki vidni resničnosti. Ker pa me v tej resničnosti zanima kar nekaj
stvari, se pač tematike spreminjajo in vsaka čaka, da pride ob pravem času na vrsto. Še boljše
je, ko so med seboj združljive (ali tudi ne – se spomnite združljivosti nezdružljivega?). Kot
otrok sem z veseljem in otroško radovednostjo gledal japonske risanke in ljubezen do kulture,
ki jih je ustvarila, je ostala. Pri motorjih me je vedno privlačil izziv, kako podati različne leske
kovin, kromiranih površin, usnja, gum … Interes je čisto slikarske narave, nimam niti izpita.
Ženske v črnem usnju? So pač zelo, zelo seksi.
Veliko razstavljate v Italiji. Ali tudi italijanski umetniki razstavljajo v Novi Gorici?
Kako gledate na medkulturno povezovanje med državama?
Upam, da imajo to možnost. Povezovanje je v vsakem pogledu lahko le pozitivno, lahko le
drug drugega bogatimo, če ohranimo odprtost do tega, kar se dogaja okrog nas. Hvala bogu
smo neestetske ograje podrli, z onimi v glavah bo malo težje, a z malo dobre volje …
Hvala za pogovor in še veliko uspehov na področju slikarstva in v osebnem življenju
vam želimo!
Hvala Mestni knjižnici Izola za povabilo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 893 (13. januar 2011), str. 12.
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Slika 133: Moderni kralj Aleksandra Pece.

193

Martina Žerjal
Olja na platnu
V februarju 2011 so stene Mestne knjižnice Izola krasile slike na platno akademske slikarke
Martine Žerjal iz Izole.

Slika 134: Martina Žerjal s slikami.
Irina Larikova
Umetniška fotografija
Februarja 2011 je stene Središča za samostojno učenje Mestne knjižnice Izola z umetniškimi
fotografijami okrasila dijakinja Irina Larikova iz Izole.
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Slika 135: Utrinek iz Afrike, fotografija Irine Larikove.
Edvard Krbavčič
Izola in Istra, razstavi akvarelov
V marcu 2011 sta bili v Mestni knjižnici Izola na ogled razstavi akvarelov Edvarda
Krbavčiča, nekdanjega učitelja in sedaj upokojenca.
Edvard Krbavčič je Izolan od leta 1936, ko se je trileten s staršema in bratom priselil iz
Buzeta. Tri leta je družina živela v poljski kažeti v Casanovi (Jagodju). Za lastne potrebe so
obdelovali najeto zemljo, bivanje v kažeti pa plačevali z delom na gospodarjevi zemlji. Denar
za najnujnejše potrebe je oče služil na žornadah (dninah) pri kmetih ali z opravljanjem
raznovrstnih sodarskih del. Družina se je kasneje večkrat selila. Edvard se je že kot otrok
ukvarjal z ribolovom in tako pomagal družini preživeti.
Vse potrebno za ribolov, lov rakov in nabiranje školjk smo sami pripravili, le trnke
smo kupovali. Namesto laksa, ki ga ni bilo, smo uporabljali impregnirane vrvice in
tudi fil de Spagna – to je bila impregnirana vrvica iz konjske žime, ki pa je imela vozle
na vsakih štirideset centimetrov in se je zato večkrat zapletla. Največkrat smo lovili
zobole. Ob velikih osekah, predvsem jeseni, smo lovili rakovice grancipore, nabirali
datljevke in nožničarke pa tudi druge manjše školjke. Lov s krajšo mrežo s sakami, s
katero smo obkolili večjo kanure, je bil vedno donosen. Lov z vršami je bil vedno
zanimiv, ker te je vedno presenečal. Lov na orade je zahteval veliko potrpljenja.
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Najbolj zanimiv in razburljiv je bil lov na iglice. Lov na gvate v luknjah skal je bil
vedno uspešen, žal pa se je pri takem lovu izgubilo veliko trnkov.
Po drugi svetovni vojni je Edvard nadaljeval šolanje na nižji strokovni šoli – Scuola
d’avviamento commerciale. Nato ga je oče vpisal na daljši tečaj za italijanske učitelje v
Kopru. Malo pred koncem leta 1948 je fant dobil vabilo od slovenskega učiteljišča v
Portorožu, naj se vpiše na pripravnico za učiteljišče. Želja po nadaljevanju šolanja je bila
tolikšna, da se je odločil sprejeti povabilo, čeprav tedaj ni znal slovensko: »Takrat sem bil
prvič vpisan kot Edvard in ne kot Edoardo. Takrat sem tudi zapisal, da sem Slovenec.«
Pripravnico je uspešno zaključil in nato nadaljeval šolanje do velike mature leta 1953. Postal
je eden prvih slovenskih učiteljev iz izolske občine.
Že zgodaj je začel tudi slikati in še danes, ko je v šestdesetih letih slikanja narisal že na tisoče
akvarelov, najraje slika pozabljene in izginule prizore nekdanje Izole in Istre, kakršni je
ohranil v svojem spominu. Delček njegovih slik Izole in Istre je bil predstavljen na razstavah
v Mestni knjižnici Izola.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 903 (24. marec 2011), str. 10.

Slika 136: Akvarel Edvarda Krbavčiča.
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Dominik Bizjak - Dinko
Istrski utrinki, razstava fotografij
V maju 2011 smo vas povabili k ogledu novih razstav v Kotičku ustvarjalnosti Mestne
knjižnice Izola. V Središču za samostojno učenje je svoje akrile na platnu razstavljala gospa
Dolores Peroša iz Kopra. V prostorih izposoje pa je umetniške fotografije velikega formata s
skupnim naslovom Istrski utrinki razstavil Izolan Dominik Bizjak, raziskovalec, pesnik in
duhovnik, sedaj župnik v Temnici na Krasu. V vitrinah ste si še vedno lahko ogledali del
zbirke več kot sto let starih predmetov za velikonočno peko peciva Janeza Janežiča. Nova pa
je bila razstava treh ustvarjalk iz Ljubljane, Majde Šumnik, Katarine Štokar in Age Veršnik,
ki so se predstavile z mozaiki, šivanimi izdelki, keramiko in slikami.
Dinko Dominik Bizjak se je rodil leta 1952 v vasi Orehovica pri Podnanosu kot drugi izmed
štirih otrok. Družina se je leta 1955 preselila v Izolo, kjer je obiskoval osnovno šolo in se
navduševal nad morjem. Nato je dokončal še šolanje v malem semenišču v Vipavi in
Teološko fakulteto v Ljubljani. Leta 1978 je bil v Izoli posvečen v duhovnika. Sprva je bil
kaplan in nato župnik na Tolminskem. Potem je prišel v Istro in nadaljeval delo v Truškah,
Marezigah in v Sečovljah. Trenutno je župnijski duhovnik v Temnici na Krasu. S fotografijo
se ukvarja od osnovne šole naprej. Igra tudi kitaro in piše pesmi. Objavlja v različnih
literarnih revijah in pripravlja svojo prvo pesniško zbirko o Istri. Fotografije je samostojno
razstavljal že v več istrskih krajih. Ubald Trnkoczy, najboljši slovenski fotograf, ga je označil
kot »pričevalca in zapisovalca Lepega, ki se nenehni fascinaciji nad lepim preprosto ne more
odreči … in želi prek svojih fotografij enkratnost Lepega deliti tudi z drugimi«. Majska
razstava Dinka Dominika Bizjaka v Mestni knjižnici Izola je povzela njegove utrinke iz Istre:
obalna mesta in morje, podeželje s propadajočimi, a vendarle večno lepimi stavbami,
rastlinstvo, portrete, trenutke profanega in religioznega življenja prebivalcev tega malega, a s
tradicijo bogatega koščka zemlje …
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Slika 137: Hiša v istrski vasici Gradin. Foto: Dinko Dominik Bizjak.
Alma Rizvanovič
Fotografije
V juniju 2011 je v Središču za samostojno učenje Mestne knjižnice Izola svoje fotografije
razstavljala naša zvesta bralka Alma Rizvanovič. Prosili smo jo, da nam odgovori na nekaj
vprašanj.
Alma, ti si pri nas že razstavljala svoje risbe. Zdaj si se v Središču za samostojno učenje
predstavila s svojimi fotografijami. Kdaj si se začela ukvarjati so fotografijo?
S fotografijo sem se začela ukvarjati pred tremi leti.
Slikaš predvsem naravo ali tudi druge motive?
Fotografiram vse motive, vendar imam najraje naravo.
Tvoje slike so zelo jasne, čiste. Kakšen fotoaparat uporabljaš?
Sony DSC-S700.
Ali fotografije naknadno računalniško obdelaš?
Ne.
Kaj ti pomeni fotografiranje?
Včasih sem raje slikala, zdaj pa mi je fotografiranje zanimivejši hobi, v katerem zelo uživam.
Ali sama razvijaš slike?
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Da.
Kaj pa si po poklicu?
Sem diplomirana upravna organizatorka.
Alma, hvala, ker si se odzvala našemu vabilu.
Hvala vam za možnost razstavljanja.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 918 (14. julij 2011), str. 8.

Slika 138: Beli pav, ki ga je v objektiv ujela Alma Rizvanovič.
Martina Žerjal
Morje, razstava slik
V poletnih mesecih julija in avgusta, ko si v vročih sončnih dneh vsi želimo le sence, rahlega
hladnega vetriča in morske svežine, smo prosili Martino Žerjal, naj okrasi stene Mestne
knjižnice Izola z velikimi platni, na katera je naslikala – nič drugega kot – morje, prelivajoče
se barve valov, galebe in jadrnice z jadri, v katera se upira veter. Takrat smo ji postavili nekaj
vprašanj.
Martina, ti si pri nas že večkrat razstavljala. Tokrat si se predstavila z nekoliko
starejšimi slikami, ki pa so še vedno lepe, saj gre za klasično slikarstvo. Tu je glavni
motiv morje. Kdaj si delala te slike?
Te slike so bile narejene okrog leta 2003, sedaj pa so bile ponovno predstavljene – z nekaj
novimi tematskimi motivi – na Internavtiki 2011 v Portorožu. Ko sledim, kaj se danes
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promovira, so celo bolj aktualne sedaj, kot so bile pred skoraj desetimi leti. Večne, to je
dobro.
Slikala si skale, morje, jadrnice, galebe … Kaj ti pomeni narava, to, da živiš v
mediteranskem okolju, ob morju?
Tu sem doma, naslikani so drobci vsakodnevnih pogledov, doživljanje okolice, elementov, ki
nas obdajajo.
Poteze tvojega čopiča na teh slikah so odločne. Kaj si hotela izraziti s temi slikami?
Običajno slike razvrščamo. Te bi lahko umestili v gestualno, ekspresionističnoimpresionistično slikarstvo. Lahko pa rečemo, da sem naslikala navadne ali že kar klasične
slike. Tako navadno slikarstvo pa mene tudi osrečuje.
Uporabljala si modre barve, barve morja in neba pa tudi veliko rdeče in vijolične. Kaj ti
pomenijo barve?
Uporabila sem barve dneva, kakšnega rdečega sončnega zahoda, čistega ozračja po burji, tiste
posebne poletne meglice in sopare, ko je vse nekako srebrno in ne vidiš daleč. Barve izbiram
v odvisnosti od tega, kaj želim povedati. Rada imam in uporabljam vse barve, sicer pa se po
obdobjih barvne palete spreminjajo. Črno barvo malo uporabljam.
Kje jadraš, ko nanašaš barve na svoje slike?
V pogled čez morje. Stična točka mojih slik je skoraj vedno nekje v neskončnosti. Pri
figurativnem slikanju poskušam ujeti kakšen poseben trenutek, določeno emocijo. Tako
slikam, dokler slika ne spregovori. Želim, da so popolne. Da pripovedujejo točno to, kar sem
si zamislila.
Kje si študirala slikarstvo in koliko let si že slikarka?
Doštudirala sem na Akademiji v Benetkah in slikam nekaj več kot dvajset let.
Imaš svoj atelje?
Imam. Tu v Izoli, v Koprski ulici. Gre za prostor iz projekta Umetniški ateljeji.
Slikaš veliko tudi v naravi ali zgolj v ateljeju?
V ateljeju. Predstave, kako lepo je slikati v naravi, so na primer v filmih. Zunaj postane vse
skupaj dokaj hitro neudobno. In slikarski rezultati tudi. Šteje družabni dogodek in narejena
slika v prtljažniku, če je potrebna. Tu so še likovne kolonije. Teh se rada udeležim, se družim
s svojimi kolegi, izmenjam tudi kakšno izkušnjo, ki jih vsakodnevno ni na razpolago.
Delaš tudi scene za glasbene nastope v gledališču v Piranu. Kaj takrat naslikaš?
Enkrat letno naredim v PowerPointu predstavitev računalniških grafik iz svojega slikarstva,
letos iz akvarelov na temo Pirana. To so zelo sugestivne, mnogobarvne »kreacije«, izdelane z
računalniškimi programi, ki se nato projicirajo kot ozadje oziroma scena prireditve. Tri krat
štiri metre. Sedaj pripravljam njihovo samostojno predstavitev. Z računalniško obdelavo slik
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lahko dosegam izredne učinke: uporabljam tiste blagodejne, ki v gledalcu ustvarjajo
lagodnost, dobro počutje. Pa še glasba in petje. Ko odhajamo iz gledališča, smo vsi srečni.
Martina, hvala ti za ta pogovor.
Hvala vam za povabilo k razstavi.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 917 (7. julij 2011), str. 14.

Slika 139: Slike z morskimi motivi Martine Žerjal.
Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Likovna kombinatorika
Mestna knjižnica Izola že dolgo ni samo prostor za izposojo knjig. Danes je to tudi prostor za
učenje, primeren kraj za različne prireditve in razstavišče.
Zadnji teden v septembru 2011 so bile za Dneve evropske kulturne dediščine v knjižnici
skoraj vsak večer prireditve, namenjene seznanjanju s prostovoljnim delom pri nas in po
svetu. Že na začetku septembra smo postavili likovne razstave. Tako je Miloš Arsenov iz
Izole razstavljal glinene šahovske figurice in svoje risbe. Nataša Požar, ki se ukvarja s
keramiko, je predstavila svoje reliefne slike iz kosov keramike in zanimive posode, pečene v
raku tehniki.
Člani in članice Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola pa so se kot že velikokrat
poprej tudi tokrat izkazali z izvirnostjo in inovativnostjo. Zorko Dežjot, Judita Miško, Mira
Puhar, Marica Štefančič, Marica Frančeškin, Dragana Čurin - Dada, Ida Puhov, Oskar Jogan,
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Slavica Nastovski in Milenka Arsenov so prikazali svoje kipe, slike, kolaže in zanimive
ambientalne postavitve.
 Drago Mislej
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 926 (15. oktober 2011), str. 8.

Slika 140: Morska deklica Ide Puhov, članice društva LIK.
Darij Gregorič
Mišijance, razstava slik
Oktobra 2011 je stene ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola krasila slikarska razstava
domačina Darija Gregoriča, naslovljena Mišijance.
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Slika 141: Portret Darija Gregoriča. Foto: Izola.info.
Nataša Požar
Razstava slikarskih kompozicij iz keramike
Septembra 2011 je v Kotičku ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola svoje slike, narejene iz
keramičnih elementov različnih oblik in barv, razstavila ustvarjalka Nataša Požar iz Pivola.

Slika 142: Slikarska kompozicija elementov iz žgane gline Nataše Požar.
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Marjan Kralj
Ladja Rex, razstava slik
Novembra 2011 je bil gost Mestne knjižnice Izola Marjan Kralj, profesor telesne vzgoje,
turistični delavec, pobudnik mnogih inovativnih in ustvarjalnih projektov na področju turizma
in kulture v Izoli, raziskovalec in ljubitelj potopljene ladje Rex ter ljubiteljski slikar.

Slika 143: Marjan Kralj, v ozadju so njegove slike ladje Rex.
Martina Žerjal
Jesen, razstava slik
December 2011 je bil v slovenskem primorju še jesenski, zato smo povabili Martino Žerjal,
da v Mestni knjižnici Izola razstavi svoja platna na temo jeseni.

Slika 144: Oljke jeseni, slika na platno Martine Žerjal.
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Vitrine ustvarjalnosti
Darja Modrič Jugovič
Ročno izdelan nakit
V februarju 2011 je v vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola svoj ročno izdelani nakit
razstavljala Darja Modrič iz Kopra, ki nosi zanimivo umetniško ime Morena Modrass. Na
odprtje razstave je prišlo veliko njenih prijateljev. Ob kozarčku vina in piškotkih smo ji v
pogovoru zastavili nekaj vprašanj o njeni ustvarjalnosti.
Darja, živite v Kopru. Ste poročeni in imate tudi otroke. Kdaj ste se odločili, da se boste
v prostem času ukvarjali z nakitom in ali vas družina pri tem podpira?
Že kot dekletce sem vedno kaj sama ustvarjala. Seveda z materialom, ki sem ga imela takrat
na voljo. To so bile raznorazne školjkice, les, žica, koščki usnja … Že takrat mi je bil všeč
unikaten nakit – ne serijski, temveč poseben. Ravno tako velja tudi za oblačila, ki sem jih kar
sama preoblikovala, po svoje. Družina me podpira, seveda. Razen, ko se mi prismodi kosilo,
medtem ko ustvarjam, haha. Sicer pa vedo, da sem tip človeka, ki potrebuje tudi čas zase, za
svojo dušo in za ustvarjanje, kjer najdem svoj mir in sprostitev.
Ste se pred nakitom ukvarjali še s kakšno drugo obliko ustvarjanja? Kako to, da ste se
odločili za nakit? Imate še kakšen zanimiv hobi?
Od vedno sem nekaj ustvarjala. Risanje, mozaiki in poezija so tudi moja strast. V vsako stvar,
naj bo to slika ali poezija, nekako izlijem samo sebe, svoje misli in občutke. Moj hobi je tudi
zbiranje starin. To je bilo še v časih, ko ljudje niso cenili svoje dediščine, mene so pa takrat
imeli za čudno, saj sem imela komaj deset let. Pohištvo iz prejšnjih časov me je enostavno
fasciniralo. Ima dušo in toplino, tako da je užitek restavrirati kak kos dotrajanega pohištva in
mu vliti novo energijo. Pred leti pa sem igrala tudi v amaterskih gledališčih, kjer sem resnično
uživala, vendar mi je vzelo preveč časa.
Izdelujete vse vrste nakita, od ogrlic, prstanov in zapestnic do uhanov. Pri tem
uporabljate različne materiale, od plastike, lesa in steklenih kroglic do poldragih
kamnov, pločevine in srebra. Kje kupujete vse te materiale in ali so dragi? Kateri
materiali so vam najljubši? Kaj pa ljudje radi kupujejo in nosijo?
Da. Uporabljam različne materiale. Raznolikost materiala in različne kombinacije so zame
izziv. Materiali so dragi, kupujem jih prek interneta, v za to specializiranih spletnih trgovinah,
pa tudi v Italiji. Meni najljubši material za ustvarjanje so poldragi kamni v kombinaciji s
srebrnimi kovinskimi elementi s pridihom preteklosti. Osebno obožujem tako imenovani
gothic nakit. Ljudje imajo pač različne stile, tako da ne morem točno reči, kaj najraje nosijo in
kupujejo. Opažam pa, da jim je najpomembnejša edinstvenost kupljenega kosa nakita.
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Ustvarjate tudi različne barvne kombinacije, od črno-rdečih do belih, modrih, rjavih in
še drugačnih barvnih tonov. Katere so vaše najljubše barve in kaj vas vodi pri njihovem
kombiniranju?
Meni najljubši barvi sta črna in rdeča. Pri kombiniranju me vodi notranji vzgib … ne vem,
ideje in kombinacije pridejo kar same od sebe. Jaz kar neposredno nizam in kombiniram na
žičko, ne da bi prej narisala skico.
Imate pri ustvarjanju nakita v mislih osebe, ki bodo ta nakit nosile, njihov značaj,
obrazne poteze, barvo las in oči, ali predvsem mislite na njihove obleke, ki jih bodo k
temu nakitu nosile?
Na splošno ne. Razen, če mi oseba izrecno naroči kos nakita, ki bi ga rada nosila k novemu
kosu oblačila ali za kakšno posebno priložnost. Takrat delam po vzgibu njene osebnosti in
stila, ki ga takoj »prečitam« in točno vem, kaj te osebi pristaja.
Ali nakit tudi prodajate? Ste se kdaj udeležili kakšnega sejma, ki jih je na Obali kar
nekaj?
Nakit sem izdelovala zase, potem pa so me začele prijateljice in znanke spraševati, zakaj ne bi
tudi njim naredila kaj posebnega, nekaj, kar ne dobiš v trgovinah, nekaj, kar bodo imele samo
one. Udeležila sem se pa enkrat velikonočnega sejma v Izoli.
Od kod vaše umetniško ime?
Iz Zuccherove pesmi Baila Morena, to je moj komad že vrsto let. Modrass je izpeljanka iz
priimka pa tudi kače obožujem. Miroljubna, mogočna, tiha bitja, razen če jim stopiš na rep,
haha …
Je to vaša prva razstava? Ste prej že kje razstavljali?
To je moja prva razstava. In upam, da bo še kakšna v prihodnosti. Rada bi pa razstavljala tudi
v svojem rodnem Kopru.
Kakšne izdelke načrtujete v prihodnosti? Boste morda razvijali še kakšne talente?
Navdušila sem se še za eno posebno tehniko ustvarjanja nakita, s katero bom pričela letos
spomladi. Za to pa so potrebni tečaji, ker ni enostavna. Komaj čakam!
Se pri izdelavi nakita opirate izključno na lastno domišljijo ali kdaj sežete tudi po kakšni
knjigi o izdelavi nakita? Teh imamo v knjižnici kar nekaj.
Nikoli nisem segla po kakšni knjigi ali reviji ali kakorkoli kopirala. Ali pa naredila dve enaki
verižici. Rabim izziv in samopotrditev. Kopiranje je dolgočasno in ponižujoče, vsaj zame.
Totalno nekreativno. Izdelujem samo unikate, po svoji domišljiji.
Kaj pa sicer radi berete? Katera je vaša najljubša literarna zvrst? Katero knjigo ste
nazadnje prebrali in za katero knjigo menite, da bi jo moralo prebrati čim več ljudi?
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Najraje imam mitološke knjige, kot je na primer Gospodar prstanov, in pa osveščevalno
branje oziroma »razmeglevanje« glav, na primer dela Dana Browna Angels & Demons,
Izgubljeni simbol in Da Vincijeva šifra. Pa tudi vse, kar je napisal Paolo Coelho, tudi Herman
Hesse. Rada prebiram tudi poezijo Charlesa Baudelaira. Trenutno pa berem knjigo Roke proč
od te knjige avtorja Jana Van Helsinga, ki jo toplo priporočam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Istra 3, št. 2 (23. februar 2011), str. 6–7.

Slika 145: Darja Modrič Jugovič, okrašena s svojim nakitom.
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Vrtec Mavrica Izola, Enota Školjka , likovna skupina Čopič
Modro morje, razstava likovnih izdelkov
Otroci iz likovne skupine Čopič so pod mentorstvom vzgojiteljic Jože Kleva in Melite
Čermelj iz Vrtca Mavrica Izola izdelali morske pejsaže. Nekaj njihove ustvarjalnosti si lahko
ogledate na spodnji sliki.

Slika 146: Ustvarjalnost otrok iz likovne skupine Čopič.
Romana Vidmar, Rajka Korošec in Marta Rus
Razstava ročno izdelanega nakita in torbic
V marcu 2011 smo v Mestni knjižnici Izola gostili razstavo ročno izdelanega nakita Romane
Vidmar in Rajke Korošec ter razstavo torbic Marte Rus.

Slika 147: Izdelki ustvarjalk Romane Vidmar, Rajke Korošec in Marte Rus v vitrini.
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Janez in Marija Janežič
Razstava starih velikonočnih kuhinjskih pripomočkov
Velika noč je največji krščanski praznik in od nekdaj je bilo za praznike – tudi velikonočne,
čeprav jih zaznamuje določena resnost – v navadi, da so ljudje malo boljše jedli, se družili
med seboj in se tudi poveselili. Tako je za letošnjo veliko noč zbiratelj Janez Janežič v Mestni
knjižnici Izola pripravil razstavo starih meščanskih predmetov iz 19. stoletja, ki so jih
gospodinje uporabljale v kuhinji pri peki velikonočnih dobrot. Razstavljeni so sto let stara
glinena črpnja za peko kruha na odprtem ognjišču ter različni umetelno oblikovani
pločevinasti in glineni modeli v obliki jagenjčkov, petelinov, zajčkov, ribic in drugih
velikonočnih motivov za oblikovanje peciva, pudingov in smetanove strnjenke. Tu so še
merice različnih oblik, modelčki za piškotke, glineni in porcelanasti vrči za dolivanje vode,
noži in lesene deske za pripravo živil, doma ročno izdelani ribežni, tehtnice za moko, mlinčki,
različni kozarci, metlice, valjarji, zajemalke, vilice za meso, lopatke za moko, lonci s
pokrovkami, posodice za maslo in smetano, žigi za kruh in drugi dragoceni predmeti.
Razstava je bila v vitrini ustvarjalnosti na ogled do konca aprila, ob veliki noči naslednjega
leta pa je zbirka gostovala v razstavnih prostorih na Sveti gori.
Na praznik luči se kristjani pripravljamo s štiridesetdnevnim postom, ki se začne s pepelnico.
V velikonočnem času so še tiha in cvetna nedelja, spomin na Kristusov prihod v Jeruzalem.
Takrat je v navadi blagoslov oljčnih vejic in butaric. Velika noč je sicer premakljiv praznik,
izračunan za vsako leto posebej in določen na prvo nedeljo po pomladanski polni luni. Takrat
praznujemo Kristusovo smrt in vstajenje. Korenine tega praznika naj bi segale v
predkrščansko dobo, ko so praznovali rodovitnost in zmago pomladno-poletnih duhov nad
zimo. Iz tiste dobe so se delno še do danes, vsaj na vaseh, ohranile mnoge šege in verovanja
velikonočnega časa, na primer vstajenjska procesija, blagoslov jedi, velikonočni kresovi,
streljanje iz možnarjev. Pred veliko nočjo je veliki teden: v sredo velikega tedna po cerkvah
pripravljajo Božji grob, takrat se začnejo tudi molitve velikega tedna; veliki četrtek je spomin
na dan, ko je Kristus pri zadnji večerji postavil evharistijo – njegove besede duhovniki po
vsem svetu že dva tisoč let ponavljajo pri vsaki mašni daritvi; na ta dan je bil tudi postavljen
pred sodnike. Na veliki četrtek med mašo utihnejo zvonovi, petje, orgle; na vaseh je ob urah
za zvonjenje v navadi oglašanje z ragljami. Na veliki petek velja strog post in to je edini dan v
letu, ko ni maše, temveč posebni obredi velikega petka in čaščenje križa. Takrat se kristjani
spominjamo Kristusove smrti na križu in obiskujemo Božji grob v cerkvah. Na ta dan so
ponekod pripravljali pasijonske igre. Šege velike sobote so vezane na bogoslužje: na
velikonočno vigilijo blagoslovu ognja, ob katerem duhovnik prižge velikonočno svečo,
simbol nove luči, sledi blagoslov krstne vode. Med mašo se zopet oglasijo zvonovi, petje in
orgle. Na ta dan je v navadi tudi blagoslov velikonočnih jedi. Na veliko noč je v navadi
vstajenjska procesija, po njej se družina zbere doma, da zaužije blagoslovljene jedi. Veliki
ponedeljek je danes tudi državni praznik in ta dan se že lahko gre na obiske ali v Emavs.
Takrat se verniki obdarimo s pirhi in drugimi velikonočnimi jedmi, botri posebej obdarimo
svoje krščence. Na ta dan so bile nekoč v navadi igre s pirhi.
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Čeprav je danes marsikateri ljudski običaj ob veliki noči zašel v pozabo in je mnogokrat
praznovanje le površinsko, je prav, da vsaj malo poznamo zgodovino in pomen tega praznika,
saj to spada ne nazadnje tudi k splošni izobrazbi. Čeprav je danes naša družba večinoma
sekularizirana in medkulturna, pa ne smemo pozabiti, da je našo kulturo oblikovalo
krščanstvo. Tudi zato smo se v Mestni knjižnici Izola odločili za postavitev velikonočne
razstave.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Istra 3, št. 4 (28. april 2011), str. 3.

Slika 148: Nekaj predmetov, ki so jih nekoč uporabljali v kuhinji za peko.
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Majda Šumnik
Mozaiki
V maju 2011 je v vitrini ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola svoje izdelke razstavila tudi
Majda Šumnik iz Ljubljane.
Majda Šumnik je rokodelka, ki sestavlja zgodbe iz koščkov keramike, stekla in ploščic. Pravi,
da ima srečo, da lahko res ustvarja – razbije ploščico in sestavi novo zgodbo. To je njeno
poslanstvo, ki ga je odkrila na svoji poti. Izdelovanja mozaika se je sama naučila, sedaj pa že
vodi tečaje za ta hobi. Svoje izdelke prodaja na stojnicah v Ljubljani in drugod po Sloveniji,
dela pa tudi po naročilu. Z mozaiki je opremila že več prostorov v različnih hišah. Z možem
sta na deželi kupila tudi mozaično hišo z vrtom, kamor se zatečeta med vikendi.

Slika 149: Mozaično ogledalo Majde Šumnik.
Katarina Štokar
Poslikani šivani izdelki
V maju 2011 je svoje poslikane šivane izdelke razstavila Katarina Štokar iz Ljubljane. Takole
je povedala o svojem delu:
Rada imam nit.
Rada imam blago.
Rada rišem.
Rada imam barve. Žive.
Rada imam jasnost.
Rada sem. Katarina. Vsa.
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Slika 150: Pisana slika za na steno, izdelek Katarine Štokar.
Aga Veršnik
Izdelki iz gline
Aga Veršnik o sebi pravi:
Radovednost in želja po ustvarjanju sta me pred leti zvabili na delavnico oblikovanja
gline. Mentorica Sabina Mattersdorfer nas je na igriv način popeljala v svet gnetenja in
oblikovanja gline. Nedolgo za tem sem zasledila še oglas za likovno ustvarjalnico.
Pridružila sem se skupinici, ki jo je vodila slikarka Metka Gosar. Na prijeten način
nam je predstavila tehnike slikanja in nas spodbujala k delu, tudi s tem, da je redno
organizirala skupinske razstave. Ustvarjanje mi zapolnjuje velik del prostega časa in v
tem resnično uživam. Spoznala sem cel kup enako mislečih, radovednih in zanimivih
ljudi, ki so tako kot ustvarjanje spremenili moje življenje.
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Slika 151: Leseni obešalnik s slikicami na keramičnih ploščicah, delo Age Veršnik.
Nataša Požar
Izdelki iz keramike
V septembru 2011 so bile v Središču za samostojno učenje in v vitrinah ustvarjalnosti v
Mestni knjižnici Izola razstavljene podobe iz gline avtorice Nataše Požar iz Pivola.
»Različnih tehnik oblikovanja sem se naučila na delavnicah Zvonka Bizjaka iz Izole. Z glino
je bila ljubezen na prvi pogled. Oblikovanje gline sprošča in bogati dušo, poleg tega pa lahko
iz gline ustvariš vse, kar si zaželiš,« je ob postavitvi razstave dejala oblikovalka gline.
Tehnik oblikovanja je ogromno, lahko bi rekli, da jih je toliko, kolikor je rok, ki glino
oblikujejo. Nataša najraje izdeluje v raku tehniki, ki je nekoliko zahtevnejša, daje pa izdelkom
zanimiv antični videz. Nataša si glino za oblikovanje nabira sama v glinokopu, izdelala si je
tudi svojo pečico za peko gline.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 925 (8. september 2011), str. 10.
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Slika 152: Keramična skulptura Nataše Požar.
Miloš Arsenov
Izdelki iz keramike
Septembra 2011 je ob Dnevih evropske kulturne dediščine svoje izdelke prikazal tudi Izolan
Miloš Arsenov. Med najbolj zanimivimi so bile njegove keramične šahovske figure. Poleg
njih je predstavil tudi risbe, narejene z navadnim svinčnikom in barvicami, ter nekaj drugih
kipcev.

Slika 153: Keramične šahovske figure Miloša Arsenova.
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Osnovna šola Livade Izola
Montažno kiparstvo, razstava skulptur
Pod mentorstvom Ingrid Knez so učenci osmih razredov Osnovne šole Livade v Izoli
spoznavali montažno kiparstvo. Na spodnji sliki lahko vidite dva od njihovih izdelkov.

Slika 154: Montažno kiparstvo.
Lijana Perko
Ročno izdelane torbice iz blaga
V oktobru leta 2011 smo si lahko ogledali novo razstavo v Kotičku ustvarjalnosti v Mestni
knjižnici Izola. Gospa Lijana Perko je oblikovala in sešila čudovite nove torbice, mošnjičke in
okrasne pasove iz raznovrstnega pisanega blaga, ki ga je znala lepo kombinirati v različne
vzorce. Prijazno gospo, ki jo lahko večkrat vidite tudi v leseni hišici na Lonki v Izoli pa tudi
na sejmih v Piranu, Kopru in drugod, smo ob tej priliki poprosili, da nam odgovori na nekaj
radovednih vprašanj.
Gospa Lijana, že nekaj let vas videvamo na obalnih sejmih starin in izdelkov domače
obrti. Od kod prihajate in kaj vas je pri nas tako prevzelo, da se redno vračate? Ali ste
se morda že za stalno naselili tukaj?
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Pozdravljeni! Hvala za povabilo, z veseljem sem sprejela ta izziv in pripravila manjšo
razstavo v prostorih vaše knjižnice. Prihajam iz Ljubljane, kjer sem vrsto let živela in tudi
ustvarjala. Nazadnje tudi v javnem zavodu RTV Slovenija. Vedno sem si želela živeti na obali,
zato sem se tudi preselila v Izolo, kjer živim in ustvarjam že dve leti.
Ukvarjate se z oblikovanjem in šivanjem casual in bolj elegantnih torbic iz blaga. Kdaj
ste se lotili šivanja? Kaj vas je k temu spodbudilo? Ste imeli radi ročna dela že kot
deklica? Kdo vas je učil ročnih del? Kaj ste sicer po poklicu? V katere šole ste hodili?
Že v zgodnjem otroštvu, v vrtcu, so se začele kazati moje ustvarjalne sposobnosti. V osnovni
šoli pa sem začela risati, oblikovati ter celo šivati in izdelovati enostavna oblačila. Obiskovala
sem likovni in fotokrožek. Po končani srednji šoli sem hodila na razne tečaje in ustvarjalne
delavnice, tudi v tujini, v Franciji in Italiji.
Svojemu podjetju ste dali ime Zlati lev. Zakaj takšno ime? Ste lev po horoskopu?
Moja znamka je Zlati lev. Seveda, oba pojma se kar prepletata v mojem življenju, zlata barva
že od nekdaj pomeni moč in lepoto bogastva. Res pa sem tudi lev po horoskopu.
Imate velik smisel za usklajeno kombiniranje barv. Ste morda kaj v sorodu z znano
slovensko slikarsko družino Perko?
Mislim, da nisem v sorodu z omenjeno družino.
Pri nakupu blaga izbirate pastelne pa tudi bolj močne barve. Vzorci na nekaterih vaših
torbicah so videti kot iz prejšnjega stoletja. Tudi modeli nekaterih torbic se spogledujejo
s preteklostjo. Vas preteklost močno navdihuje?
Ves čas me navdihuje tudi preteklost, posebno določena obdobja od antike do secesije in meni
ljubo obdobje tridesetih let prejšnjega stoletja.
Kje iščete ideje za modele torbic, za barve? Si torbico najprej narišete, določite mere,
barve … ali se kar lotite dela? Vse vaše torbice so tudi podložene in to jim daje še
posebno kvaliteto in trdnost. So tudi pralne. Kaj bi še lahko povedali o njihovi izdelavi?
Koliko časa pa porabite za izdelavo ene torbice?
Ideje me spremljajo ves čas, iščem jih na ulici, potovanjih in celo ponoči se mi porajajo.
Najprej naredim skico, potem tehnično zelo zahteven model iz trdega papirja. Nato naredim
vzorčni komad, sledijo razni popravki in šele nato zašijem končni izdelek. Celotna izdelava,
vključno z razmišljanjem in koncipiranjem izdelka, lahko traja več tednov ali celo mesecev.
Izdelek pa zašijem v nekaj urah ali celo dneh, če je veliko ročnih dodatkov.
Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Boste še naprej šivali torbice ali že razmišljate o
drugačnih izdelkih? Ali pri svojem ustvarjalnem delu sodelujete še s kakšnim
obrtnikom?
Načrtov imam veliko, samo letos nameravam razstavljati na treh različnih lokacijah. Za novo
leto pa pripravljam modele torbic, kakršne so se nosile okoli leta 1900. Že sedaj izdelujem
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veliko različnih unikatnih izdelkov in modnih dodatkov, pasove, šale, štole … Sodelujem pa
tudi z različnimi obrtniki in oblikovalci.
Ste svoje izdelke že kje razstavljali ali je to vaša prva razstava?
Razstavljala sem že v okviru različnih društev, Art marketa v Ljubljani, celo v tujini, na
Škotskem in v Angliji.
Kako ste se vživeli v Izolo? Kaj pogrešate? Kaj vam je najbolj všeč pri nas?
Rada imam obalo in dolge sprehode, tudi če piha burja, ker tako najlažje dobim veliko novih
idej.
Gospa Lijana, hvala vam za ta pogovor. Želimo vam veliko ustvarjalnega in poslovnega
uspeha.
Hvala tudi vam. Upam, da bo ta razstava v veselje in zadovoljstvo vsem, ki si jo bodo prišli
ogledat. Narejena je bila z ljubeznijo in občutkom za lepoto.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 21, št. 9 (september 2011), str. 28.

Slika 155: Vitrina s torbicami Lijane Perko.
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Marija Gorjup
Ročna dela
V vitrini ustvarjalnosti smo si lahko v oktobru 2011 ogledali še eno razstavo ročnih izdelkov.
Naredila jih je Marija Gorjup, sicer varovanka izolske enote Varstveno-delovnega centra
Koper ter naša zvesta bralka in obiskovalka prireditev. Lotila se je kvačkanja, vezenja
križcev, klekljanja čipk, izdelovanja knjižnih ovitkov in knjižnih kazal, vsega po malem.
Prosili smo jo, da nam odgovori na nekaj vprašanj.
Marija, povej nam, prosim, koliko časa se že ukvarjaš z ročnimi deli? Kdo te je k temu
spodbudil? Kdaj najraje ustvarjaš? Kaj ti pomeni ročno delo? Kakšna tehnika ti je
najbolj pri srcu?
Z ročnimi deli se ukvarjam že dolgo časa. Začela sem, ko sem imela okoli deset let. Moja
sestra me je k temu spodbujala. Delali sva večinoma popoldan, ko sva imeli čas za to. Sedaj
se najraje lotim ročnega dela med vikendom in popoldan, v Stanovanjski skupini Mimoza.
Ročna dela me sproščajo in umirjajo. Vesela sem, ko naredim nekaj zase. Najraje pa
kvačkam.
Izdelala si prelepe klekljane čipke. Kje si se naučila klekljati? Je to zahtevno ročno delo?
Koliko časa potrebuješ, da narediš klekljan prtiček? Te klekljanje veseli?
Klekljanja me je naučila moja soseda s Prestranka pri Postojni, od koder sem doma. Tudi v
šoli sem obiskovala krožek, kjer smo klekljali. Klekljanje je zelo zahtevno delo, ki zahteva
veliko zbranosti. Za večje vzorce porabim tudi do štirinajst dni. Za manjše pa manj. Važno je
to, da me to delo veseli.
Posebno lepi so kvačkani knjižni ovitki. Ali jih delaš tudi po naročilu? Izdeluješ tudi
kvačkane zavese?
Knjižne ovitke in kazala smo delali v VDC, za razstavo v izolski knjižnici ob dnevih knjige.
Takrat sem nakvačkala tudi ovitek za knjigo, ki mi je všeč. Nakvačkala sem veliko stvari,
vsega po malem. Tudi zaveso sem nakvačkala, ampak od tega je že kar nekaj časa.
Zanimiv in lep je tudi iz pisanih volnenih kvadratkov kvačkan šal. Taki šali so letos zelo
moderni. Jih boš naredila še kaj?
Ko kaj kvačkam, gledam tudi na to, da je lepo in moderno. Če bom imela čas, bom naredila
tudi več izdelkov.
Marija, ti rada tudi bereš. Katere knjige so ti najljubše?
Klic divjine je knjiga, ki mi je bila zelo všeč. Berem razne knjige, ker me veseli branje. Rada
bi izvedela čim več. Obiskujem izolsko knjižnico in si najraje izposojam knjige s seznama
Primorci beremo.
Rada poslušaš glasbo? Katera je tvoja najljubša glasba?
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Glasba me tudi pomirja. Najraje poslušam Richarda Claydermana, ki je prav dober za dobro
počutje.
Si tudi varovanka Varstveno-delovnega centra v Izoli. Kako se počutiš v centru? Imaš
veliko prijateljic, prijateljev? Si morda tudi ti sodelovala pri pisanju knjig Misli na
sprehodu, Misli na soncu in Misli o športu?
VDC redno obiskujem, sicer pa stanujem v Stanovanjski skupini Mimoza, ki je tudi enota
VDC Koper. Imam veliko prijateljev in sem rada v dobri družbi. Sodelovala sem pri knjigi
Misli o športu, ker sem tudi športnica. Treniram judo in me veseli pohodništvo, saj sem rada v
naravi.
Bi nam rada povedala še kaj, česar te nismo vprašali? Bi rada kaj sporočila našim
bralcem?
Zelo rada obiskujem vašo knjižnico. Veliko zanimivega je pri vas, od knjig do razstav, pa tudi
potopisna predavanja so zanimiva. Najlepše mi je bilo predavanje o Indiji, ko je predavala ena
Indijka o običajih v svoji deželi.
Marija, hvala ti, ker si si vzela čas in se pogovarjala z nami. Želimo ti še veliko
ustvarjalnosti na tvoji življenjski poti.
Hvala tudi vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 930 (13. oktober 2011), str. 10.

Slika 156: Marija Gorjup pri delu. Foto: Marija Gorjup.
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Irena Menih
Izdelki iz nepredene volne in igračke iz blaga
Irena Menih, ki je v novembru 2011 razstavljala v vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici
Izola, je domačinka, ki od rojstva živi v Izoli, kjer je tudi dokončala osnovno šolo. Potem je
končala gimnazijo v Piranu, v Ljubljani študirala agronomijo in se še tri leta izobraževala na
seminarju valdorfske pedagogike v Ljubljani. Z ročnimi deli se ukvarja od otroštva, z
izdelovanjem igračk valdorfske pedagogike pa je začela pred enajstimi leti, ko je postala
mama ljubke Katarine, ki je tudi zelo ustvarjalna. Irena izdeluje igračke iz naravnih
materialov, kot so bombaž, nepredena volna in volneni filc.
Materiale za izdelavo igračk nabavlja v predilnici v Žirovnici, barvno volno kupuje v Italiji,
zna pa jo tudi sama barvati z naravnimi barvili. V vitrino je postavila različne aranžmaje, ki
prikazujejo gozd in gozdne palčke, vile, jaslice, domače živali in razne obešanke z angelčki.
Njene nežne, skoraj svilnato rahle izdelke smo si lahko ogledovali vse do decembra. Nato je
Irena te kvalitetne in izvirne ter za otroke zelo primerne igrače odnesla na Miklavžev in
božični sejem.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 934 (10. november 2011), str. 12.

Slika 157: Irena Menih s svojimi angeli iz nepredene volne.
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Razstave v letu 2012
Stene ustvarjalnosti
Martina Žerjal
Jesen, razstava akrilov na platnu
V januarju in februarju 2012 so stene naše knjižnice krasile akrilne slike na platnu akademske
slikarke Martine Žerjal na temo jeseni.

Slika 158: Slike Martine Žerjal.
Varstveno-delovni center Koper, Enota Izola
Jabolka in kakiji, razstava slik trgank
V novembru 2011, ko zorijo kakiji, so nam varovanci Varstveno-delovnega centra Koper
prijazno posodili svoje slike, narejene v tehniki trganke, ki prikazujejo kakije na drevesnih
vejah, sadovnjake, drevesa, sadeže … Slike so prikazovale tudi češnjeve cvetove in jablane z
jabolki, zato so svoji razstavi dali naslov Jabolka in kakiji. Njihovih prelepih trgank smo bili
zares veseli. Varovanci Varstveno-delovnega centra Koper se skupaj z vzgojitelji vsako leto
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udeležijo Praznika kakijev v Strunjanu, kjer na sejemskem prostoru prodajajo serijo ličnih
izdelkov na temo tega mediteranskega sadeža.
Trganke so bile razstavljene do konca februarja 2012.

Slika 159: Kakijeva drevesa jeseni.
Črt Butul
Duhovi v Trstu, razstava fotografij
Od decembra 2011 do aprila 2012 je v Središču za samostojno učenje, ki deluje v okviru
Mestne knjižnice Izola, svoje črno-bele fotografije razstavljal Črt Butul iz Manžana pri
Kopru.
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Slika 160: Fotografije Črta Butula.
Julija Lupinc
Gobelini
Julijana Lupinc, ki je spomladi 2012 svoje prelepe in zahtevne gobeline razstavljala v
Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola, se je rodila pred dvaindevetdesetimi
leti v Planini pri Rakeku. V Ljubljani je živela od leta 1934, ko se je tja šla učit za šiviljo. V
uku je bila tri leta. Leta 1941 se je poročila z Ernestom Lupincem. Po vojni sta nekaj časa
živela v Kanalu pri Soči, ko pa je imela Julijana petintrideset let, se je družinica, v kateri sta
bili še hčerki Alenka in Nataša, priselila v Izolo. Mož je bil električar, vodil je izolske
tabornike, radi so ga imeli v veslaškem klubu. Tudi Julijana je nekaj let kuhala za tabornike,
kadar so šli med počitnicami taborit. Sicer je bila gospodinja, ki pa ni rada sedela križem rok
in je vedno kaj počela. »Živeli smo skromno in pošteno. Moj mož ni nikoli fušal, pa bi
marsikdaj lahko kaj postrani zaslužil. Ni bil tak, da bi grabil k sebi. Imeli smo samo to
skromno stanovanje, ni hotel imeti hiše.« Ko so šli otroci od doma, se je začela ukvarjati z
ročnimi deli. Rada je šivala in že prej je svojima hčerkama sešila vse obleke. Tudi kvačkala je
zelo rada, pa pletla. Pletla je za otroke, vnuke in pravnuke. Kvačkala je prte, zavese, posteljna
pregrinjala. Kasneje se je lotila še izdelovanja gobelinov. »Še danes bi jih delala, če bi mi ne
nagajale oči,« pove živahna, bistra in gibčna gospa Julijana, ki doma še vse postori, skuha,
pospravi, zamesi in speče kruh, piškote, štrudelj. »Vsaj enkrat na teden moram kaj speči, ker
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imajo moji pravnuki strašno radi moje piškotke,« se smeji. Za gobeline je materiale kupovala
kar v Izoli, večkrat pa je katerega naredila tudi tako, da je gledala kakšno sliko ali fotografijo.
Veliko svojih ročno narejenih izdelkov je tudi razdala. Danes rada rešuje križanke, posluša
poročila po televiziji, glasbo po radiu. »Moja mama je cel leksikon,« pove njena hčerka
Alenka, ki se je pridružila pogovoru. »Kadar berem kak roman, na primer dela Pearl Buck, ki
veliko piše o Kitajski, takrat grem vedno v atlas pogledat, kje so se dogajali prizori iz knjig.
Tako se marsikaj naučim,« ji pritrdi njena mama, gospa Julija. Veliko je tudi potovala – z
možem sta prepotovala vso Jugoslavijo in Slovenijo. Bila je na izletih na Dunaju, v Pragi,
Celovcu, Münchnu, Gradcu. Ko je imela štiriinšestdeset let, je šla na Triglav, ker si je rekla,
da hoče biti prava Slovenka. Ko je imela sedeminšestdeset let, sta šla z možem peš čez
Komarčo in sta prespala pri Triglavskih jezerih. Še danes rada veliko hodi, gre iz Livad vse
do Jagodja in potem ob morju nazaj domov. Potuje pa ne več, ker noče biti v nadlego. Če je
utrujena, popoldan včasih naredi en pižoloto, kar pomeni, da zaspi za deset minut. Z možem,
ki je bil tudi pilot, sta preživela skupaj celih dvainšestdeset let. Nekaj njegovih fotografij in
njegova zgodba Poleteti za vsako ceno je objavljenih v knjigi Zapisani nebu avtorja Janeza
Žerovca.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 951 (15. marec 2012), str. 10.

Slika 161: Gobelini Julijane Lupinc.
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Slika 162: Julijana Lupinc v svoji kuhinji.
Osnovna šola Livade Izola
Pustne maske
Od februarja do maja 2012 so bili naši gostje učenci Osnovne šole Livade iz Izole, ki so pod
mentorstvom likovne pedagoginje Ingrid Knez iz vogalov odpadnih kartonastih škatel izdelali
pustne maske in jih pobarvali z akrilnimi barvami.
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Slika 163: Pustne maske učencev Osnovne šole Livade Izola.
Borut Likar
Elektromorfoze, razstava fotografij
V marcu leta 2012 je s fotografsko razstavo prostore knjižnice obogatil Borut Likar.
Borut Likar je doktoriral na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani iz
elektrotehniških znanosti in zaključil študij MBA na IEDC – Poslovni šoli Bled. Na Fakulteti
za management v Kopru je deloval tudi kot prodekan za raziskovalno delo. Objavil je več
deset znanstvenih, strokovnih in poljudnih publikacij. Je avtor več deset patentov, modelov in
avtorskih del, od katerih so bila mnoga tržno uspešna. Med njegovimi prodajnimi uspešnicami
sta tudi magnetni nosilec za mobilni telefon in termometer iz tekočih kristalov. Njegova
raziskovalna področja so management ustvarjalnosti, inovativnosti in raziskovalno-razvojnega
dela. Je pobudnik in koordinator številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih
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projektov, tudi nacionalnega gibanja ustvarjalne mladine. Aktiven je tudi kot ocenjevalec
nacionalnih inovacijskih in evropskih raziskovalnih projektov. Med vrsto vabljenih predavanj
sta bili še posebno odmevni tista na sedežu Organizacije združenih narodov v Ženevi in tista v
Evropskem parlamentu.
V prostem času se ukvarja s fotografijo. Fotografije, ki jih je predstavil v Izoli, je posnel v
nevihti ob istrski obali v Lovrečici. Tako je opisal njihov nastanek:
Na fotografijah lahko opazujemo istrsko obalo morja v Lovrečici, kot jo vidi oko vodne
kapljice. Fotografije so bile posnete sredi nevihte skozi vetrobransko steklo avtomobila. Tako
kot prizma vodne kapljice svetlobo razpršijo in jo popačijo. Pogled je včasih oster, drugič
manj jasen. Na nekaterih fotografijah je usmerjen v daljavo, na drugih v bližnji objekt. Še
posebno je zanimivo iskanje prikritega …

Slika 164: Fotografija Boruta Likarja.
Maja Černe
Pravljica, razstava akvarelov
V aprilu 2012 v Kotičku ustvarjalnosti svoje akvarele z naslovom Pravljica razstavlja gospa
Maja Černe. Rojena je bila leta 1946 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli je zaključila
Srednjo šolo za oblikovanje in leta 1971 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani. Najprej je bila učiteljica likovne vzgoje na osnovnih šolah. Leta 1983 je opravila
defektološko dokvalifikacijo in nato do upokojitve poučevala likovno vzgojo na Centru za
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usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca v Ljubljani. Posvečala se je tudi
slikanju, še bolj intenzivno pa slika od leta 2008 dalje. Ukvarjala se je tudi s plastičnim
oblikovanjem, akvarelno tehniko in oljnim slikarstvom. Zdaj se posveča slikanju v akrilni in
kombinirani tehniki na papir, platno in les ter slikanju na izrezljano ploščo mediapan.
Razstavljene slike so fantazijsko pravljične in so nastajale od leta 2006 dalje. Na njih se
prepletajo motivi ljudi, mačk, ptic in rastlin v simbolizirani krajini.

Slika 165: Slike Maje Černe.
Darja Čelik
Risbe mandale
Dne 8. maja 2012 je bilo v Mestni knjižnici Izola zopet pestro in veselo. Praznovali smo
namreč odprtje dveh novih slikarskih razstav. Svoje živopisne risbe, podobne mandalam, je
predstavila Darja Čelik, ki tudi piše pesmi, si zapisuje misli in rada bere, poje, pleše,
pripoveduje, posluša in nastopa. Pastelne portrete znanih osebnosti, kot so Anika Horvat,
Helena Blagne in Drago Mislej - Mef, pa je naslikala Darja Zdolšek iz Pirana, ki je v naši
knjižnici razstavljala že šestkrat.
Ob odprtju razstave je goste najprej pozdravila direktorica Mestne knjižnice Izola, Marina
Hrs, ki je pohvalila ustvarjalnost obeh Darij ter zgledno sodelovanje med Mestno knjižnico
Izola (MKI) in Varstveno-delovnim centrom Koper (VDC). Nekaj spodbudnih misli je
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povedala tudi direktorica VDC, Andreja Jurca. S kitaro in pesmijo je nastopil Drago Mislej Mef, s petjem mu je pomagal Štefan Horvat. Darja Zdolšek se je Mefu oddolžila s prelepo
risbo dveh lipicancev, nato pa je goste pozdravila še njena mama, Slavica Zdolšek. Bilo je
veliko fotografov, ki so hoteli ovekovečiti slavnostni dogodek, nekaj slik objavljamo tudi mi.
Ob sladkarijah in soku, ki jih je pripravila Slavica Zdolšek, smo se še dolgo zadržali v
prijateljskem klepetu.
Želimo si, da se druženje MKI z VDC v prihodnosti še poglobi.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 958 (10. maj 2012), str. 10.

Slika 166: Risba Darje Čelik.
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Slika 167: Risbi Darje Čelik.
Darja Zdolšek
Pastelni portreti
Darja Zdolšek iz Pirana se nam je v maju 2012 predstavila s serijo odličnih portretov znanih
in manj znanih osebnosti, ki jih je naslikala v tehniki barvnih pastelov. Na fotografiji je
slikana skupaj s pevko Aniko Horvat, ki jo je tudi portretirala.
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Slika 168: Anika Horvat z Darjo Zdolšek in njenimi portreti.
Enzo Hrovatin
Slike na platno
Mestna knjižnica Izola je v juniju svečano odprla novo slikarsko razstavo v Kotičku
ustvarjalnosti. Junijski gost je bil priznani izolski glasbenik Enzo Hrovatin, ki se s slikarstvom
ukvarja že dvajset let. Na odprtje so prišli številni njegovi prijatelji, tudi glasbeniki, ki so v
kulturnem glasbenem programu z navdušenjem zaigrali nekaj skladb na kitaro in seveda tudi
zapeli. Sponzor prireditve je bil vinar Bruno Zaro iz Izole, ki je gostom postregel z ohlajenim
refoškom in malvazijo, seveda ne v plastičnih kozarcih, ampak v pravih steklenih pecljatih
kozarcih za vino.
Enzo Hrovatin je sicer vokalist primorske skupine Faraoni in avtor številnih zimzelenih
uspešnic. V aprilu 2011 je izšel njegov prvi samostojni kantavtorski prvenec z naslovom
Volaria dismentegarte, kar v izolskem dialektu pripadnikov italijanske narodne skupnosti
pomeni: Rad bi te pozabil. Na albumu je posnetih dvanajst pesmi, ki pripovedujejo preproste
zgodbe o resničnem življenju, ljubezenskih bolečinah, radosti in trpljenju. V besedilih je Enzo
uglasbil tudi poezije izolskih pesnic Dorine Beržan in Astrid Brenko. Objavljene so tudi v
pesniški zbirki Bilke v burji, ki jo je lani izdala Mestna knjižnica Izola, uredili pa sta jo Špela
Pahor in Dorina Beržan, ki je tudi dala pobudo za nastanek knjige.
231

Album Volaria dismentegarte je poseben tudi zaradi tega, ker so besedila peta v izolskem
dialektu in predstavljajo nekakšen slavospev Izoli, njenemu govoru, njenim ženskam,
prebivalcem, burji, vinu, skratka vsemu, kar lahko simbolizira intimno pripadnost nekemu
okolju, nekemu mestu, nekemu načinu bivanja in čutenja.
Enzo Hrovatin s svojo karizmo in dolgoletno glasbeno ustvarjalnostjo zelo uspešno nastopa
kot solist ter navdušuje poslušalce s preprostimi in zanimivimi glasbenimi zgodbami.
Na razstavi je prikazal svoja dela zadnjih dvajsetih let, ki zajemajo različne stile, od figuralike
do abstrakcije, pa tudi tako imenovane energijske slike, kakor jim pravi ta vsestranski
umetnik, ki ga poleg drugega odlikuje tudi izrazito koloristično slikarsko izražanje.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 963 (14. junij 2012), str. 11.

Slika 169: Enzo Hrovatin, slike na platno.
Iztok Jakac
Pirografije
Pirografija ali vžiganje v les je umetnost risanja na les s pirografom. Pirograf je električna
naprava, sestavljena iz pretvornika in pisala, na koncu katerega je konica iz tanke žice (cekas),
ki ob vključitvi naprave zažari. Moč žarenja žice se uravnava na pretvorniku. Ko se konica
izrabi, se zamenja z drugo. Če delo s pirografom ni natančno in pravilno, je izdelek popačen
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ali neuporaben. Les, na katerega se riše, mora biti skrbno izbran, saj je od njega odvisna
kakovost izdelka. Ta zvrst risanja dopušča najrazličnejše motive, tudi precej zahtevne, kot so
na primer portreti.
Prav s to tehniko vžiganja oziroma risanja na les so nastale umetnine, ki smo si jih v poletnih
mesecih juliju in avgustu 2012 lahko ogledali na razstavi, ki jo je v Središče za samostojno
učenje v Mestni knjižnici Izola postavil Izolan Iztok Jakac. Na lesu je upodobil večinoma
motive živali, prisotni pa so bili tudi verski motivi, značilni za krščanstvo.

Slika 170: Iztok Jakac, pirografije.
Martina Žerjal
Morje, slike na platno
V poletnih mesecih 2012 so stene Mestne knjižnice Izola krasile velike akrilne slike na
platnu, ki jih je na temo morje naslikala izolska umetnica, akademska slikarka Martina Žerjal.
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Slika 171: Morje Martine Žerjal.
Remigio Grižonič
Portreti Izolanov, razstava črno -belih fotografij
Izbrani Izolani – resni in nasmejani: dediščina življenja na obrazih domačinov v objektivu
fotografa je bil naslov septembrske razstave izolskega ljubiteljskega fotografa Remigia
Grižoniča, ki smo jo ob Dnevih evropske kulturne dediščine postavili v Mestni knjižnici
Izola.
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) že vrsto let koordinira slovenske
prireditve ob Dnevih evropske kulturne dediščine (DEKD). Tej vseevropski kampanji, ki je
zaživela na skupno pobudo Sveta Evrope in Evropske komisije, se vsako leto pridruži
petdeset držav Evrope. Slovenija je bila davnega leta 1991 skupaj s še nekaterimi drugimi
evropskimi državami med državami pobudnicami in ustanoviteljicami prireditve DEKD.
Temeljni vodili DEKD sta spodbuditi zanimanje javnosti za varstvo kulturne dediščine ter
javnosti predstaviti idejo o skupnem evropskem prostoru in skupni kulturni dediščini. V
septembru tako milijoni prebivalcev Evrope obiskujejo in spoznavajo kulturne spomenike, ki
običajno niso dostopni širši javnosti. V Sloveniji je lani 136 dogodkov v sedemdesetih krajih
v tednu dni združilo 26.000 obiskovalcev, ki jim je mar za dediščino. Vsako leto dogodke,
povezane z DEKD, na nacionalni oziroma regionalni ravni povezuje skupna tema in v
Sloveniji je v letu 2012 to bila izkušnja dediščine.
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Tudi letos ZVKDS vabi k obisku množice brezplačnih kulturnih dogodkov, v
enainsedemdesetih krajih, za vse starostne skupine. Pod skupno temo izkušnje dediščine se
povezujejo društva, šole, ustanove in posamezniki ter ustvarjajo pester, razgiban in vabljiv
program. Spoznajte premnoge zgodbe, ki jih starost prinaša mladosti. S temi aktivnostmi se
pridružujemo evropskemu letu aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami tudi v
Mestni knjižnici Izola, ki sicer s prireditvami ob DEKD sodeluje že vrsto let.
Remigio Grižonič je tokrat obiskovalcem predstavil fotografske portrete izolskih domačinov v
črno-beli tehniki, na katerih so morje, sonce in veter ter življenjske izkušnje zapustili
neizbrisne sledi. Tako iz teh obrazov takoj prepoznamo kmeta, ribiča, mestnega posebneža,
nežno pesniško dušo, srečno materinskost nasmejane žene v zrelih letih ter druge tipične
podobe našega mesta. Na osrednji razstavni prostor smo obesili sliko dedka, ki ga radovedno
posluša svetlolasa vnukinja – ta fotografija simbolizira temo letošnjih slovenskih DEKD.
Priznanega fotografa smo prosili za kratek pogovor.
Tudi vi ste domačin. Kje točno ste se rodili in kakšne spomine imate na otroštvo v Izoli?
Rojen sem v Izoli v vili Drioli, nasproti kamnoloma. Ko sem bil star eno leto, smo se preselili
v Simonov zaliv. Po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje v Novi Gorici ter se po
sedmih letih vrnil v svoj domači kraj, kjer živim in delujem še danes.
Kaj vam pomeni Izola in kaj pomeni biti Izolan v današnjem času?
Izola? Pomeni mi veliko in jo čutim, nosim v sebi, zato jo večkrat upodabljam,
Sicer pa za vse, kar sem do sedaj počel, čutim, da sem bil dolžan narediti. Občutek imam, da
bom Izoli vedno ostal nekaj dolžan.
Vi ste fotograf že od deških let in predvsem v zadnjem času ste naredili že vrsto
tematskih razstav pokrajinske, arhitekturne, rastlinske in portretne fotografije, v barvni
in črno-beli tehniki. Kako to, da ste se tokrat odločili za portrete starejših domačinov v
črno-beli tehniki?
Tudi to je del ciklusa, ki ga namenjam Izoli. Ljudje so največja vrednota vsakega kraja.
Mislim, da portret v črno-beli tehniki največ pove, saj oči gledalca ne prevzamejo barve,
ampak začuti izraz osebe.
Videla sem vaše barvne portrete, narejene v studiu. Kako to, da ste se tokrat odločili in v
objektiv ujeli domačine v njihovem naravnem okolju, na terenu, njivi, Manziolijevem
trgu in drugod v Izoli?
Želel sem izkoristiti naravno svetlobo, največkrat indirektno, odbito svetlobo, meni je ta
najlepša in najbogatejša svetloba. Pri fotografiranju na terenu si sicer zelo odvisen od mnogih
pogojev, vendar v takem naravnem okolju neopazno portretiraš ljudi, iz njih lahko izvlečeš
največ, so najbolj pristni in izrazni.
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Kako kot fotograf opazujete ljudi in kakšne značilnosti, poleg svetlobe in teme, vidite na
obrazih istrskega človeka? Kaj našega človeka najbolj zaznamuje?
Zaznamuje ga življenje, ki ga ni nikoli izbral, ampak mu je bilo vedno vsiljeno, vedno se je
moral prilagajati in preživeti. Roke zgarane, obraz izklesan, vendar iz oči in duše izžareva
ljubezen. Mislim, da so to osnovne karakteristike.
Slikali ste tudi obraze otrok. Kaj pa vas na obrazu otroka najbolj pritegne?
Nedolžnost. Otroci so brez hudobije in nevoščljivosti. Kdaj se uspemo mi odrasli vseh teh
grdih lastnosti naučiti, ne vem. In vendar nam to očitno uspe.
Tudi vi ste dedek. Kaj bi kot izročilo vaših izkušenj radi predali vašim vnukom?
Uči se, ker v življenju ti lahko vse vzamejo, le znanja ti ne morejo. Počni, kar te veseli, le tako
boš lahko prispeval največ.
Gospod Remigio, hvala, ker ste z nami delili vaše misli. Želimo vam še veliko
ustvarjalnih užitkov in razstav.
Hvala tudi vam in upam, da bom lahko še kdaj s svojimi fotografijami prispeval k realizaciji
vaših projektov.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 974 (13. september 2012), str. 12.

Slika 172: Portreti Izolanov, avtor Remigio Grižonič.
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Varstveno-delovni center Koper, Enota Izola
Portreti, razsta va slik trgank
Varovanci iz izolske enote Varstveno-delovnega centra Koper (VDC Koper) so se ob Dnevih
evropske kulturne dediščine, ki jih v Mestni knjižnici Izola pripravljamo od leta 2005,
predstavili s portretnimi slikami trgankami. Razstavo smo odprli v ponedeljek, 10. septembra
2012. Posvečena je bila tudi deseti obletnici delovanja VDC Koper kot samostojnega javnega
socialnovarstvenega zavoda. Bogato in raznovrstno sodelovanje med VDC Koper in izolsko
knjižnico je primer vključevanja marginaliziranih skupin v širše socialno okolje. Portreti,
izdelani v kolažni tehniki, predstavljajo ustvarjalce slik, njihove svojce in zaposlene v VDC
Koper.

Slika 173: Portret varovanca iz izolske enote VDC Koper.
Matjaž Lužnik
Razstava fotografij
Na stenah Mestne knjižnice Izola je bila v oktobru 2012 zanimiva fotografska razstava, ki je
popestrila razstavo Društva ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger Animov v
vitrinah ustvarjalnosti. Avtor fotografij Matjaž Lužnik nam je takole pripovedoval o svojem
ustvarjanju:
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S fotografijo se ukvarjam od leta 2004. Sem aktiven član Foto kluba Portorož in sem
sodeloval že na več skupinskih razstavah tega kluba. Leta 2011 sem v Casermi v
Sečoveljskih solinah pripravil samostojno razstavo z naslovom Solinarjev portret:
življenje in delo v solinah. Sedaj sem študent drugega letnika Višje strokovne šole
Šolskega centra Srečka Kosovela v Sežani, smer Fotografija. Fotografiram predvsem
naravo, pokrajino in ljudi. Zadnje čase se intenzivneje ukvarjam s studijsko fotografijo
in s portretom.

Slika 174: Fotografija Matjaža Lužnika. Foto: Matjaž Lužnik.
Boženka Knez
Slike na platno
V Mestni knjižnici Izola smo v decembru 2012 postavili na ogled slikarsko razstavo članov
Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola. Med njimi je bila tudi Boženka Knez, na
katero so me opozorile vzgojiteljice iz vrtca, ko so pripeljale otroke na uro pravljic. Boženka
Knez je razstavila kar tri večje akrilne slike, o katerih bom nekaj več povedala kasneje.
Rodila se je leta 1960 v Poreču. Do njenega desetega leta so živeli v Bujah, kjer je tudi hodila
v osnovno šolo. Nadaljevala jo je v Izoli, ko se je družina leta 1970 priselila sem zaradi
očetove službe. Od vedno je rada risala. Kadar je le imela v rokah papir in svinčnik, se je
lotila dela. V osnovni šoli jo je likovni pouk učil Koni Steinbacher, ki je otroke veliko naučil
in se ga radi spominjajo. Takrat ni imela možnosti in pogojev, da bi razvijala svoje talente in
želje. Zato je poiskala najbližjo šolo in najkrajšo pot do poklica in službe.
Tako je končala srednjo gostinsko šolo in se leta 1983 zaposlila v izolskem vrtcu kot
kuharica. Ampak bila je ustvarjalna tudi pri svojem delu. Kot sama pravi, so motorika in
ročne spretnosti pri kuhanju zelo pomembne. Vedno je imela rada svoje delo. Zdaj je vodja
kuhinje in zaveda se, da je kuhanje za otroke velika odgovornost, zato skrbno pazi, da je
hrana kakovostna in prav pripravljena. Posebno pred prazniki kuharice v kuhinji obiščejo
vrtčevski otroci in jim kaj zapojejo. Takrat jim kuharice spečejo krofe in buhteljne, da se
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skupaj malo poveselijo in posladkajo. Spominja se fantka, ki jo je vprašal za recept za
buhteljne, ker jih njegova mama ne zna narediti tako dobro. Od leta 1980, ko se je poročila,
živi v Strunjanu.
Pred nekaj leti je bila s hčerko v Luciji v trgovini Unikat, kjer prodajajo slikarske materiale in
umetniške predmete ter slike, prirejajo pa tudi slikarske tečaje. Hči jo je spodbudila, naj se
vpiše na tečaj. Tam se je spet lotila slikanja pod mentorstvom akademskega slikarja Simona
Bolčiča, ki zdaj vodi Likovno društvo Solinar. Čez pol leta se je vpisala v Kulturno društvo
likovnih umetnikov LIK v Izoli in se priključila slikarski skupini, ki jo vodi mentor Ljubo
Parovel. Zelo rada hodi v atelje in je tudi zadovoljna v skupini, kjer se zelo dobro razumejo
med seboj. Društvo LIK svojim članom nudi tudi možnost razstavljanja na različnih
prireditvah, tudi na Zlati paleti v okviru Zveze likovnih društev Slovenije, ki je bila
ustanovljena zato, da lahko tudi ljubiteljski slikarji, kiparji in fotografi razstavljajo svoja dela.
Radi obiskujejo tudi različne razstave doma in v sosednji Italiji ter sodelujejo na različnih
ekstemporih. Tako so se udeležili tudi ekstempora v italijanskem mestecu Coseano, ki ga je v
enem samem dnevu preplavilo skoraj tristo slikarjev, ki so zasedli vse ulice s svojimi stojali,
paletami in čopiči.
Kadar riše, gospa Boženka izhaja iz svojega prostora, okolja, ki ji je blizu in ga dobro pozna.
Rada riše morske motive, barke, oljke, rože in ljudi. V knjižnici je predstavila tri slike:
Fontana, Pavlova Čika in U40. Prva predstavlja zeleno mestno vodovodno pipo, kakršne so
bile nekoč na vseh železniških postajah vzdolž Parenzane. Te pipe jo spominjajo na otroštvo,
ko je tudi sama hodila v šolo mimo bujske železniške postaje. Pavlova Čika je muca njenega
nečaka Pavla, narisala pa jo je, kako čepi na oblazinjenem stolu poleg rjavega predalnika.
Tudi slika U40 ima svojo zgodbo. Naslikala jo je za natečaj na temo železne ceste. Za to sliko
je tudi prejela priznanje na razstavi na gradu Štatemberk. Letos se je društvo LIK prijavilo na
razpis Javnega sklada Republike Slovenije na temo interjerja. Društvo je tudi povabilo
predavatelja in slikarja Toneta Račkija, da je govoril o interjerju. Boženka Knez je na to temo
naredila sliko V ambasadi, v mešani tehniki akrila in kolaža. Društvo LIK sodeluje tudi z
Domom upokojencev Izola in Obalnim domom upokojencev Koper na Markovcu, tam
prirejajo razstave in kakšno sliko tudi podarijo. Letošnja tema prireditve Zlata paleta je
gibanje v prostoru. Pravi, da že ima nekaj v mislih in da bo risala s svinčnikom. Uči se
namreč tudi tehnike risanja s svinčnikom. V društvu se učijo osnov geometrije in perspektive,
to so temelji, na katerih gradijo. Upa, da se bo sčasoma lahko izpopolnila tudi v kiparjenju.
Slika v svojem prostem času doma, v kletnem prostoru, ki ji ga je mož preuredil v atelje.
Včasih nariše malo, včasih pa čopič kar sam teče. Ob slikanju posluša glasbo, delo jo pomirja
in je zadovoljna, ko kaj lepega naredi. Zadovoljna je tudi, ko koga s svojo sliko obdari in
osreči. Tako je prijateljici za petdeseti rojstni dan podarila sliko, na katero je narisala sončnice
in jo s tem razveselila, saj takega darila sploh ni pričakovala.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Bobnič: glasnik Občine Izola, št. 7 (december 2012),
št. 19.
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Slika 175: Pavlova Čika, akrilna slika Boženke Knez.
Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Slike na platno
Decembra 2012 so stene Mestne knjižnice Izola krasile slike na platno članov in članic
Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK iz Izole.

Slika 176: Slike z razstave Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola.
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Remigio Grižonič
Izolske vedute, razst ava umetniških fotografij
V prazničnem mesecu decembru 2012 je svoje umetniške fotografije za naslovom Izolske
vedute, ki jih je sicer pripravil za letni koledar 2013, razstavljal Remigio Grižonič, upokojeni
mizar in restavrator.
Rodil se je leta 1948 v Izoli, v Vili Drioli, nato se je družina preselila v San Simon, kjer je
bilo življenje nekoč drugačno od današnjega. Srečanje s fotografijo je bilo naključje, iz
katerega se je rodila strast. Kot devetletni fantič je namreč pomagal arheologu pri
izkopavanjih v San Simonu. Arheolog si je predmete, ki jih je našel, navadno skiciral, pri
odkritju mozaika pa je posegel po fotoaparatu in takrat je pri Remigiu »preskočila iskrica«.
To je bila njegova prva učna ura fotografije in ta je v letih, ki so sledila, postala njegov način
izražanja.
Nekega septembrskega dne v zgodnjih šestdesetih je Remigio Grižonič šival ribiške mreže.
Njegovi prijatelji so iz morja vlekli barko, ko je neki možakar vprašal, ali vedo, koliko
konjskih moči je bilo potrebnih za ta napor? Remigio je vsoto izstrelil kot iz rokava in s tem
naredil močan vtis na tega možakarja, Mirana Blažino, ki je tisti dan sicer v njem videl
kovača, že naslednji dan pa mizarja. Tako se je začela njegova pot mizarskega mojstra. Po
zaključeni vajeniški šoli je nadaljeval šolanje na Srednji tehniški šoli lesne smeri v Novi
Gorici in postal kvalificirani mizar. Njegova želja je bila, da bi študiral arhitekturo, podjetje
Meblo mu je celo odobrilo štipendijo za študij v Ljubljani, vendar je Remigio v želji, da bi
študij nadaljeval na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, štipendijo zavrnil. Zaradi nekega
mednarodnega incidenta tistega leta v Benetkah ni bilo vpisa, kar je pomenilo, da je Remigio
svojo pot nadaljeval in nadgrajeval v izolski Opremi, ki je bila v sedemdesetih letih eno
vodilnih in svetovno cenjenih podjetij v izdelovanju interjerjev za hotele, jahte in druge
notranje prostore. V tem podjetju je bil tudi nagrajen kot inovator. V poznih osemdesetih pa je
začutil, da potrebuje lastno pot in tako je ustanovil svoje podjetje Pinocchio, kjer še danes iz
lesa ustvarja po meri izdelano pohištvo.
 Ksenija Orel
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Slika 177: Remigio Grižonič med svojimi umetninami.

Vitrine ustvarjalnosti
Ayana Pešec in Nevenka Mulej
Z vzorci avstralskih starose lcev ročno poslikana okrasna in uporabna
keramika
Dne 26. januarja 2012 smo v Mestni knjižnici Izola odprli razstavo uporabne in okrasne
keramike, ki jo izdelujeta Ayana Pešec in Nevenka Mulej iz Zavoda EkoAlt Vindol, ki ima
sedež na Vindolu v prekrasnem Kozjanskem parku. Zavod EkoAlt Vindol se ukvarja
predvsem s humanitarnimi in izobraževalnimi projekti, med katerimi so tudi delavnice ročnih
spretnosti. V Zavodu EkoAlt Vindol se namreč zavedajo, da je treba znanja o rokodelskih
dejavnostih ne le ohranjati, temveč jih predvsem prenašati na mlajše generacije, saj ta znanja
potrjujejo lokalno in regionalno kulturno identiteto. Tradicionalne rokodelske izdelke,
izvirajoče iz dediščine, v njihovi delavnicah nadgrajujejo s sodobnimi izdelki domače in
umetnostne obrti.
Zvečer je sledilo še potopisno predavanje o Avstraliji. Ayana in Nevenka sta predstavili
deželo Aboriginov – njuno doživljanje, občutke in videnja med enomesečnim bivanjem in
popotovanjem po tej prostrani deželi. Spomnili sta se tudi na srečanje s staroselsko umetnico,
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ki ju je popeljala v svet simbolov, jima razložila njihov pomen ter pripovedovala staroselske
zgodbe in mite.
Po vrnitvi domov sta pričeli Ayana in Nevenka uporabljati staroselske simbole za poslikavo
keramičnih izdelkov, predvsem skodelic, tako da njuni izdelki pripovedujejo življenjske
zgodbe na prav poseben način.

Slika 178: Skodelica z motivom avstralskih staroselcev, narejena v Zavod EkoAlt Vindol.
Foto: Zavod EkoAlt Vindol.
Ana Žigante
Oblekice za barbik e
Na sliki je Ana Žigante, triinosemdesetletna babica (točneje oma, kakor se reče tudi po
madžarsko), ki ima nenavaden hobi – šiva obleke za barbike. Po rodu je Madžarka iz
Vojvodine, živela je v vasi blizu Zrenjanina, ki so jo obdajale štiri vode: naravno in umetno
jezero ter dve reki. Kot otrok je zbolela za pljučno tuberkulozo, zato jo je mama držala bolj
doma. Poročila se je dokaj pozno, ima enega sina ter vnuka in vnukinjo, ta jo je pravzaprav
navdihnila za šivanje. Že dolgo živi pri nas v slovenski Istri, najprej v vasici Loka pri Črnem
Kalu, kasneje pa so se preselili v Izolo. Morda ste poznali njenega moža, saj je bil dolga leta
priljubljen izolski poštar.
Anine barbike v narodnih nošah in v pravljičnih oblačilih smo z veseljem razstavili v vitrini
ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola. Tudi njena želja je bila, da bi svoje izdelke pokazala še
drugim. Doma jih ima na stenah in v omarah. Najbolj zanimiva je njena zbirka barbik v
narodnih nošah. Ana je povedala, da po televiziji gleda oddaje, kjer prikazujejo tudi narodne
noše, nato si zamisli oblačilo, izbere blago in se loti šivanja. Barbike kupi v trafiki za dva evra
in jim naredi novo obleko. Kupuje tudi DVD-je z risankami, v katerih nastopajo barbike, in
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sešije obleke, kot so prikazane v risankah. Da je gospa Ana Žigante res prava umetnica, se
boste prepričali, ko boste obiskali našo knjižnico in si ogledali njeno razstavo, ki bo v vitrini
ustvarjalnosti do konca marca. O vsaki barbiki zna gospa Ana povedati tudi zgodbo: tu so na
primer štiri mušketirke iz risanke, ki so rešile princa pred sovražniki, tam je Brigitte Bardot v
obleki, kakršno je nosila v nekem filmu, nato Nuša Derenda v obleki s koncerta … Gospa
Ana je iznajdljiva in spretna šivilja, ki zna marsikaj narediti tudi iz ostankov platna od
dežnikov; zna zašiti volančke, gube, bleščice, narediti klobuk in šopek … Njene barbike
imajo čeveljčke, uhančke, verižice, tudi počeše jih sama. Med barbikami v narodnih nošah so
zanimive Turkinja, Indijka, Indijanka, Šavrinka, Slovenka iz Škednja pri Trstu, Štajerka,
Hrvatica in še marsikatera, nekatere imajo celo moškega partnerja, ki je seveda tudi oblečen v
nošo. Med njenimi pravljičnimi junaki so kralj in kraljica, princ, kraljične, revna deklica,
hudobna štriga … Prav zanimivo je poslušati to krhko ženico, ko se spominja svojega
življenja ali pripoveduje o svojem hobiju. Ima izvrsten spomin in čeprav ji pri hoji nagaja
koleno, stopa kar hitro in se marsikam odpravi peš čisto sama, na primer iz Gregorčičeve
ulice, kjer stanuje, do trgovine Hofer. Sama nakupuje in sama si kuha.
Za pomoč pri razstavi se zahvaljujemo gospe Lijani Perko, ki je tudi šivilja in kreatorka
modnih torbic iz blaga – tudi te ste lahko že videli v Mestni knjižnici Izola.
Torej vabljeni k ogledu! Razstava, ki bo zanimiva za odrasle in otroke ter bo marsikoga
spodbudila, da bo bolj kreativno uporabil svoj prosti čas.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 949 (1. marec 2012), str. 14.

Slika 179: Ana Žigante s svojimi barbikami.
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Janez In Marija Janežič
Stari porcelanasti predmeti
Janez in Marija Janežič spet presenečata! Že nekaj let je v navadi, da je vitrina ustvarjalnosti v
Mestni knjižnici Izola za veliko noč namenjena njunim zbirkam. Tokrat sta nas presenetila z
bogato zbirko starega porcelana iz vseh dežel nekdanje Avstro-Ogrske (češki, madžarski,
slovaški porcelan) in tedanjih evropskih dežel (francoski, nemški, angleški, italijanski
porcelan). Shranjene imata porcelanaste izdelke različnih znanih proizvajalcev, kot so Ricardo
Ginori, Meissen, Rosenthal, H & C Chodan, Weimeer, Schlaggenwald, Helios, Palcano in
drugi. Med temi izdelki so solnice, skodelice, krožnički in krožniki, jušne sklede in skledice
za tatarsko omako, žličke, porcelanast kavni stroj, ure, kipci, poprnice, vrči in vrčki, šatuljice,
lesen stol s porcelanasto kahlo za otroke premožnih ljudi iz leta 1800, razne figurice in drugi
predmeti. Veliko skodelic in vrčev so ljudje dali narediti prijateljem ali svojcem za god ali
rojstni dan in ti imajo na površini napisano ime obdarovanca. Posebno dragoceni so tisti
predmeti, ki so barvani s tedaj redko modro kobaltno barvo. Veliko je tudi zlatega posodja in
posod, ki imajo reliefne vzorce ali katerih okras je narejen iz prepletenih kitk. Izdelki so tudi
trikrat, štirikrat pečeni in ročno barvani ter izhajajo iz različnih obdobij: secesija, liberty, art
deco, obdobje pred letom 1914 (najstarejši izdelek ima letnico 1792) ter obdobje med letoma
1918 in 1939.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 954 (5. april 2012), str. 14.

Slika 180: Marija Janežič pri postavljanju razstave starega porcelana.
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Slika 181: Vitrina s starim porcelanastim posodjem.
Nataša Šteharnik Lovrović
Ročno izdelan nakit
V maju 2012 so vitrine ustvarjalnosti v naši knjižnici krasili nakit in drugi okrasni izdelki
Nataše Šteharnik Lovrović.
Nataša Šteharnik Lovrović je bila rojena leta 1976 v Murski Soboti. Živi in ustvarja na relaciji
Izola–Murska Sobota. Ukvarja se slikanjem in izdelovanjem nakita ter aktivno tudi z
astrološkim svetovanjem. Zaradi velike ljubezni do astrologije je precej njenih izdelkov
okrašenih z znamenji zodiakalnega kroga. Njen nakit je izdelan iz das mase, za poslikavo
uporablja akrilne barve, zaradi večje obstojnosti pa izdelek vedno tudi dvakrat polakira. Nakit
je po tematiki zelo raznovrsten, namenjen je vsem generacijam in različnim okusom.
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Slika 182: Pisan nakit Nataše Šteharnik Lovrović.
Osnovna šola Livade Izola
Pobarvani miniaturni stolčki iz žice in das mase
Učenci sedmih razredov Osnovne šole Livade iz Izole so pod mentorstvom likovne
pedagoginje Ingrid Knez iz žice in das mase izdelali miniaturne stolčke, ki so jih nato še
poslikali z akrilnimi barvami. Razstavljeni so bili v vitrini ustvarjalnosti Mestne knjižnice
Izola v maju 2012.

Slika 183: Miniaturni stolčki iz das mase, izdelki učencev Osnovne šole Livade Izola.
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Ljubica Žvab
Ročna dela iz blaga in papirja ter škoromati iz Hrušice v Brkinih
Ljubica Žvab, upokojena učiteljica matematike in navdušena igralka taroka, se v prostem času
ukvarja z ročnimi deli. Ustvarja predvsem izdelke iz blaga in papirja. V juniju 2012, ko je v
vitrini ustvarjalnosti predstavila svoja ročna dela, je pozornost najbolj pritegnila čudovita
visoka stožčasta kapa, na katero je pritrdila več kot sto rdečih, belih in modrih cvetov iz krep
papirja, ki jih je seveda tudi sama naredila. Kapa je bila okrašena tudi s skoraj do tal
segajočimi papirnatimi trakovi v teh treh barvah. Take kape nosijo škoromati iz Hrušice v
Brkinih, od koder je Ljubica doma. Sama pa je iz lesa izdelala tudi model pustnega lika, ki ga
v Hrušici imenujejo zvončar in je del hrušiških pustnih običajev ali škoromatije.

Slika 184: Ročno izdelan škoromat zvončar, delo Ljubice Žvab (70 cm). Foto: Ljubica Žvab.
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Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Skulpture iz keramike in si poreksa
V juliju in avgustu 2012 so vitrine ustvarjalnosti, odlagalne police med knjigami in druge
primerne kotičke v Mestni knjižnici Izola krasile skulpture iz gline in siporeksa, delo članov
likovnega Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK iz Izole.

Slika 185: Skulptura iz siporeksa, avtor Zorko Dežjot, član društva LIK.

Slika 186: Rožice, skulptura Dragane Čurin - Dade, članice društva LIK.
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Sandra Martinuč
Voščilnice
V oktobru 2012 je v vitrinah ustvarjalnosti svoje ročne izdelke razstavila Sandra Martinuč iz
Izole. Po poklicu je medicinska sestra, zaposlena v Splošni bolnišnici Izola, v prostem času pa
se rada ukvarja z ročnimi deli. Rada oblikuje keramiko, iz katere pod njenimi rokami
nastajajo svečniki različnih oblik, primerni za okrasitev mize ob prazničnih dneh, kot sta novo
leto ali velika noč. Svečniki imajo vtisnjene različne motive, kot so ribe, delfini, rožice,
medvedki, pikapolonice. Iz gline izdeluje tudi magnetke z motivi sadja, zelenjave, angelov,
različnih obrazov ali morskih živali. Ustvarja tudi keramične posodice za nakit, okvirje za
manjše slike ali spominske fotografije in okraske za pokrovčke steklenih vaz za vlaganje.
Stekleničke različnih oblik in okrasitev polni z olivnim ali bučnim oljem. Iz papirja izdeluje
voščilnice za razne priložnosti, kot so rojstvo, poroka, rojstni dan, razne obletnice ali sveti
krst. Slinčke iz blaga pa okrasi v tehniki izvezenih križcev. Sandra večino svojih izdelkov
podari prijateljem, sodelavkam in sorodnikom. Zelo je bila vesela priložnosti, da svoje izdelke
predstavi obiskovalcem knjižnice ravno ob Dnevih evropske kulturne dediščine.

Slika 187: Sandrini izdelki v vitrini ustvarjalnosti.
Varstveno-delovni center Koper, Enot a Izola
Okrasni in uporabni ročni izdelki
Varovanci izolske enote Varstveno-delovnega centra Koper, so nas tudi septembra 2012, za
Dneve evropske kulturne dediščine, presenetili z lepimi ročnimi izdelki.
V delovnih načrtih enot VDC Koper so vedno vključene ustvarjalne dejavnosti kot vir
zadovoljstva pri delu in zibelka novih zamisli. Z leti so v VDC ustvarili množico estetskih in
kakovostnih izdelkov, s katerimi se lahko predstavljajo v okolju in jih ob tem tudi tržijo.
Velik poudarek dajejo likovni ustvarjalnosti in izvirnemu oblikovanju. Želijo biti prepoznavni
250

po lastni kreativnosti, zato se predstavljajo na sejmih in razstavah. Ustvarjalne delavnice so
živahne, polne iskrivih zamisli, številnih poskusov, ko iščejo prave, izvirne izdelke. Ponašajo
se s celo vrsto ročnih izdelkov. Oblikujejo iz gline in drugih modelirnih materialov, slikajo na
svilo ali platno, krojijo in šivajo, sami izdelujejo papir in ga nato uporabijo za voščilnice, slike,
mape in druge izdelke. Njihovi izdelki so barvno in stilno usklajeni, so večinoma iz naravnih
materialov, obarvani z naravnimi rastlinskimi barvami, pa tudi iz recikliranih materialov.
Izdelki so povezani z ljudskim izročilom, običaji in šegami kraja, kjer živi in dela posamezna
enota. Ustvarjalne delavnice in izbor izdelkov so prilagojeni varovancem.
Dne 20. septembra 2012 so varovanci skupaj z vzgojitelji in gosti v Pokrajinskem muzeju
Koper obeležili deset let delovanja enot Varstveno-delovnega centra Koper. Prejeli so
priznanje Mestne občine Koper, v posameznih enotah pa so imeli tudi dan odprtih vrat. V
izolsko enoto VDC smo bile povabljene tudi knjižničarke Mestne knjižnice Izola. Na spodnji
sliki je prizor s tega dogodka.

Slika 188: Na dnevu odprtih vrat v izolski enoti VDC Koper – košarica z dobrimi mislimi.
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Društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger
Animov
Zbirka plastičnih igrač, narejenih po motivih iz japonskih risank
V Mestni knjižnici Izola je bila v oktobru 2012 na ogled razstava, ki so jo postavili člani
izolskega društva Animov. Ob tej priliki smo predsedniku društva, Bojanu Planincu, postavili
nekaj vprašanj, na katera je rad odgovoril. Bralce vabimo, da se skupaj z nami sprehodite
skozi odgovore in razmišljanja Animovcev.
Kdaj je bilo ustanovljeno društvo Animov in čemu je namenjeno?
Društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger Animov je uradno nastalo 19.
marca 2011. Njegovi začetki pa segajo še dlje: v obdobju 1998/99 je nastala skupina Second
Impact, ki je delovala do leta 2004. Namenjena je bila druženju ljudi, ki jih zanimajo vse vrste
animacij, družabne igre in stripi. Vrata so odprta tudi tistim, ki jim je to področje še tuje in bi
radi kaj več o tem izvedeli.
Koliko je članov društva, kje se sestajate, kakšne so vaše dejavnosti?
Trenutno je v društvo včlanjenih približno šestdeset ljubiteljev. Sestajamo se v prostorih
Kluba izolskih študentov in dijakov (KIŠD) v Izoli vsak četrtek od 16.00 do 22.30. Ogledamo
si kakšen animiran film, igramo fantazijske družabne igre ali videoigre, kdor želi, pa si lahko
prebere tudi kakšen strip. Družimo se tudi vsak torek v baru Ziraldo Caffe v Kopru.
Razstavili ste vse mogoče iz vaše zbirke risank in predmetov. Nam lahko, prosim,
poveste, kje vse te predmete in risanke hranite, ali jih posojate, prirejate javne oglede,
debate, razstave? Koliko je obiskovalcev vaših prireditev, koliko so stari, kakšna so
njihova zanimanja?
Te stripe in predmete zbirajo razni člani društva, ki so jih za razstavo dali na razpolago.
Veliko teh artiklov je že last samega društva, ki jih članom tudi posoja, večinoma pa skladišči
v KIŠD. Priredili smo tudi že fotografske razstave na teme cosplaya, plišastih igrač,
amaterskih stripov in mang, ter digitalne razstave. Debate pa imamo na vsakem srečanju
društva, kjer razpravljamo o razstavah, novostih in zanimivostih iz sveta animeja. Vsakega
srečanja se udeleži od štiriindvajset do štiriintrideset članov, starih od osem do štirideset let.
Povezuje nas zanimanje za družabne igre in animacije.
Na vaši spletni strani sem prebrala, da prirejate tudi delavnice, tečaje, predavanja,
tekmovanja. Kako in kje potekajo te delavnice, komu so namenjene, kdo se jih
udeležuje? Ali bi bili pripravljeni kakšno delavnico izpeljati tudi za našo mladino, ki se
zbira v knjižnici in ne ve, kaj bi s seboj?
Priredili smo mnoga tekmovanja v raznih družabnih igrah, kot so šah, štiri v vrsto, potapljanje
ladjic, spomin … Zadnje čase so bolj popularne igre s kartami, na primer Magic, Yu-Gi-Oh,
Vanguard, Weiss Schwarz in Tanto Cuore. V sodelovanju s skupino Pretep.si smo priredili
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tudi tekmovanja v pretepaških videoigrah: Tekken, Soul Calibur, Naruto, Mario Kart Wii …
za igralne konzole kot sta Playstation in Wii.
Organizirali smo tudi tematska predavanja, med drugim Nastanek mang, Japonska, Kaj je
Cosplay ter Japonska glasba in moda. Ti dogodki so potekali večinoma v Piceriji Alan Ford v
Kopru in v KT1 ter KIŠD v Izoli. Žal tečajev in delavnic nismo še prirejali, in sicer zaradi
pomanjkanja stalnega prostora. Dogodki so namenjeni vsem, ki jih ta tematika zanima.
Pripravljeni smo organizirati tudi kakšno delavnico ali tečaj za mladino iz knjižnice. Žal
zaradi pomanjkanja stalnega prostora za zdaj tega še ne moremo izpeljati. Mlade iz knjižnice
pa vabimo, naj se nam pridružijo na tedenskih srečanjih in dogodkih.
Kako potekajo vaša predavanja in kaj je glavna tema predavanj? Prav radi bi vas kak
zimski večer povabili v Mestno knjižnico Izola, da bi našim obiskovalcem predavali o
vaših dejavnostih. Bi prišli?
Naše glavne teme predavanj so na temo animiranih filmov, animiranih serij, stripov in
njihovih avtorjev ter kulture, prikazane v risankah. Predavanja potekajo enostavno in
zanimivo ter jih dopolnjuje videoprojekcija. Vabilo v Mestno knjižnico bi z veseljem sprejeli
ter predstavili svoje delovanje in društvo samo.
Ustanavljate tudi knjižnico stripov in risank. Koliko gradiva ste že zbrali, ali ga
posojate, imate morda čitalnico? Kdo so vaši bralci? Katerih stripov imate največ? Ali
je junak stripov iz naše mladosti, Alan Ford, še aktualen? Kateri stripi so sedaj moderni
in kateri avtorji stripov so najbolj priljubljeni? Je vaša knjižnica namenjena otrokom
ali odraslim?
Žal knjižnice zaradi pomanjkanje prostora še nimamo. Stripe pa si člani lahko že izposojajo
na naših srečanjih. Imamo že približno 5120 stripov, od teh jih je v KIŠD na razpolago
približno sedemsto. Stripe lahko naši člani berejo doma, morajo pa jih v roku enega tedna
vrniti. Lahko jih berejo tudi v prostorjih KIŠD, med srečanjem članov društva. Za izposojanje
stripov je treba biti član društva, torej so člani tudi bralci. Pri nas prevladujejo mange, ki so
japonska verzija stripa. Alan Ford je še aktualen, kar dokazuje ime picerije Alan Ford v
Kopru. Najbolj priljubljene so mange, na ameriškem trgu pa Marvel in DC Comics.
Priljubljenost avtorjev je odvisna od posameznikov, zato vam s konkretnim odgovorom ne
morem postreči. Knjižnica je namenjena ljudem vseh starosti, mladoletni pa si določenih
stripov ne smejo izposojati zaradi vsebine stripa.
Animovci, bi nam pojasnili nekatere pojme sodobnega stripa in risank, na primer
anime, manga in kar je še takega?
Povedati moram, da ti pojmi niso sodobni, saj obstajajo že več časa, res pa je, da se pri nas
uporabljajo šele približno dve desetletji.
Anime na Japonskem opisuje oziroma označuje vse vrste animacije. Vendar se na zahodu v
praksi uporablja za označevanje animacij, ki prihajajo iz Japonske in so namenjene
japonskemu občinstvu. Na Japonskem je izraz anime prevzet iz angleške besede animation.
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Manga pa je japonska oblika stripa. Tako kot v primeru animejev manga označuje specifično
japonske stripe, ki so namenjeni japonskemu občinstvu. Zgodovina mang sega v sredino 19.
stoletja, v japonsko obdobje Meiji. Tu so zametki mange, vendar se je v sodobni obliki in
popularnosti začela in uveljavila šele stoletje kasneje, po drugi svetovni vojni. V tem času se
pojavijo prvi mangakaji (po naše striparji). Manga se za razliko od nam znanih stripov bere
tudi malce drugače. Začne se na zadnji strani in dogajanju sledimo od desne proti levi. Na
desni sliki na primer številke nakazujejo pot sledenja. Na enak način se berejo tudi oblački
oziroma dialogi znotraj okvira.
Smo vas morda pozabili kaj vprašati? Bi sami želeli dodati še kaj k tej vaši predstavitvi?
Pravzaprav na nič niste pozabili. Dodali bi samo še to, da vabimo vse radovedneže, ki jih
zanimajo risanke in stripi, k nam na obisk.
Hvala za prijeten klepet in pojasnila pa še veliko uspešnega dela!
Hvala vam za povabilo in za vašo prijaznost.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 978 (11. oktober 2012), str. 13.

Slika 189: Prizor iz japonske risanke, priljubljene teme društva Animov. Foto: Bojan Planinc.
Nataša Pijaža
Ročno izdelane usnjene torbice in drugi modni dodatki
V novembru 2012 smo bralce povabili k ogledu nove razstave v vitrini ustvarjalnosti, ki so jo
tokrat krasile barvite modne ročno izdelane usnjene torbice in drugi priročni usnjeni izdelki
mlade oblikovalke Nataše Pijaža iz Izole.
Nataša Pijaža je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti, in sicer na smeri Grafična
tehnologija. Po zaključenem študiju je nadaljevala delo kot grafična oblikovalka. Zaradi želje
in izziva po lastnem ustvarjanju se je leta 2011 rodila nova blagovna znamka modnih
dodatkov PINATA. Pod tem imenom Nataša izdeluje usnjene torbice, drobižnice, etuije za
ključe in razne druge drobnarije.
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Nataša se je s šivanjem usnjenih torbic prvič srečala pred nekaj leti. Zanjo nakup ročne ženske
torbice ni bil nikoli tako lahek kot na primer nakup oblačil, saj je bila zahtevna tako glede
oblike kot barve ali materialov. Vedno bolj je začela razmišljati o tem, da bi si jih lahko šivala
kar sama. Nekaj časa je bila to samo ideja, vendar se je kar hitro odločila za nakup
industrijskega šivalnega stroja. Odločitev je bila toliko lažja, ker je tečaj šivanja opravila že
veliko prej. Nataša pove: »Zdi se mi, da če je strast do nečesa velika in je vpletena še volja, se
zagotovo da marsikaj narediti.«
Pri oblikovanju torbic in drugih izdelkov jo najbolj prevzame kombiniranje barv. Njene
torbice so zato le redko samo ene barve.
Nataša si najprej zamisli model torbice. Včasih pride do zamisli tudi ponoči. Skoraj nikoli
ničesar ne skicira, vse nastaja spontano. Potem glede na model izbere še barve usnja in začne
z rezanjem. Preden torbico sešije, iz bombaža izdela notranjost in na koncu, po povprečno
sedmih urah dela, nastane unikatna usnjena torbica. Enak postopek velja tudi za druge manjše
izdelke, vendar je seveda veliko hitrejši. Natašine torbice in drugi izdelki so namenjeni vsem,
ki želijo imeti nekaj unikatnega, posebnega, drugačnega. Trenutno je izdelovanje ročnih
torbic res njen hobi, ob delu se sprostita njeni domišljija in ustvarjalnost. Vendar upa, da bo v
prihodnje njena kreativnost prerasla v nekaj več.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 18, št. 981 (8. november 2012), str. 12.

Slika 190: Torbica Nataše Pijaža. Foto: Nataša Pijaža.
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Irena Eržen
Ročno izdelane kvačkane torbice in drugi drobni predmeti
V decembru 2012 je našo vitrino ustvarjalnosti s svojimi čudovitimi pletenimi izdelki okrasila
Irena Eržen. Razstavila je ročno pletene torbice iz debele domače nebarvane volne, s tanjšo
prejico pletene mošnjičke ter druge manjše uporabne in okrasne izdelke. Poprosili smo jo, naj
se našim bralcem na kratko predstavi. Takole je začela svojo pripoved.
Sem Irena Eržen, doma iz Kočevja, stara sedeminštirideset let. Pred dobrim letom sem
se preselila v Strunjan, ki je zame najlepši kraj na obali. Vsak dan se zbudim z veselim
pogledom na morje in soline. V tem kraju želim ostati, živeti. Podpirajo me morje,
sonce, obala in pozitivne energije, ki so tu prisotne. Rada bi, da Strunjan resnično
postane moj novi dom. V življenju sem šla skozi veliko nelepih obdobij in lahko bi
rekla, da sem na tej poti izgubila sebe in postala veliko starejša. Vendar sem se po
vseh hudih dogodkih dvignila in se odločila, da se najdem, da zaživim življenje,
kakršnega si zaslužim. Doumela sem, da sem še dovolj mlada, da okusim srečo in
ljubezen. Začela sem se imeti rada. Po srcu in duši imam dvajset let oziroma sem še
otrok, ki išče radost, ki je vesel, iskren in razigran. Delala sem v tekstilni tovarni,
potem pa sem se odločila nadaljevati študij. Zdaj mi manjka samo še diploma. Njen
naslov izhaja iz psihologije: Stres in medsebojni odnosi na delovnem mestu in kako si
vsak posameznik lahko pomaga in pripomore k izboljšanju odnosov. Tema je za
današnji čas zelo pereča, zato mi nikakor ne uspe dobiti tekstilnega podjetja, kjer bi
opravila anketo. Pri vsem tem se sprašujem, ali ljudje na vodilnih položajih sploh
imajo vest, ali si res lahko ves čas zatiskaš oči pred resnico, ali nismo vsi ljudje, ali
nismo vsi vredni dostojnega življenja. Imam čudovitega sina, glasbenika, ki obiskuje
prvi letnik glasbene akademije. Z njegovim dekletom Metko sva zelo dobri prijateljici.
Ta naš odnos, ta naša medsebojna pozitivna podpora, ko si povemo, kar mislimo, in se
imamo radi, ko to čutimo – tega odnosa se dejansko ne da ubesediti, to je ljubezen.
Imam nekaj iskrenih prijateljev, s katerimi se pogovarjamo odkrito, govorimo o sebi, o
svojih občutkih, čustvih … Na tem mestu bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki na moji
življenjski poti podpirajo.
Za svoj hobi ste izbrali izdelavo torbic in drugih drobnih uporabnih in okrasnih
predmetov. Zakaj ste se odločili prav za izdelavo teh predmetov?
Za izdelavo torbic sem se odločila zato, ker je to izdelek, ki ga lahko kupi široka starostna
populacija. Predvsem ženske ponavadi rade zapravljamo. Za izdelavo stekleničk in lončkov
pa sem se odločila zato, da ljudem pokažem, kako lahko stvari, ki jih sicer zavržemo,
ponovno ustvarjalno uporabimo. Stekleničke različnih oblik in velikosti so polnjene s soljo ter
primerne za to, da jih odprte postavimo v prostor, saj je sol zelo dober nevtralizator raznih
energij. Te stekleničke lahko kasneje uporabimo kot vazice. Vsaka ima kot okras vsaj eno
školjkico s strunjanske obale. Vsak izdelek pa ima tudi leseno kroglico, kamor z iglo izžgem
glavo slončka, ki simbolizira boga Ganeša. Ta je v hinduizmu znan kot bog uspeha,
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premagovanja ovir in modrosti. Dumbo pa je leteči slonček iz pravljice. Tako ime je imela
nekoč moja trgovina in tako s tem imenom nekako nadaljujem zgodbo. Vsi izdelki so narejeni
z ljubeznijo, kar je velikega pomena. Veliko ljudi se v času, v katerem živimo, ne zaveda
dovolj, kaj pomeni ročna izdelava. V ročni izdelek je vdelana tudi dobra energija izdelovalca.
Mislim, da ročna dela niso dovolj cenjena. Tudi zato sem se odločila za izdelavo drobnih
izdelkov, kot so mošnjički za drobiž, etui za mobitel, torbica za tobak … Taki drobni izdelki
so cenovno dostopni, z njimi zajamem tudi mlajšo generacijo. Te ideje sta mi dala moj sin
Tadej in njegovo dekle Metka. Še posebno mi je bila všeč ideja o izdelavi mošnjičkov za
denar. Če hočemo, da pride na tem našem svetu do pravične razporeditve denarja, ki ga je
dovolj za vse ljudi, se moramo zavedati ljubezni do vsega, tudi do denarja. Ko bomo vse
sprejeli in vse oddali z ljubeznijo, bomo s tem največ pripomogli k izboljšanju življenja na
našem planetu. Saj edino ljubezen lahko izniči tisto, kar ni dobro, kjer pa že je ljubezen, jo
samo poveča.
Kje in od koga ste se naučili izdelovanja torbic in drugih predmetov, ki ste jih razstavili?
Ste se morda učili tudi iz raznih knjig, priročnikov? Ali samo od ljudi?
Ročnih del me je že v otroških letih naučila Majka, moja stara mama, za kar sem ji zelo
hvaležna. V osnovni šoli sem nekaj let obiskovala krožek izdelovanja ročnih del, kjer sem se
naučila osnov krojenja. Večinoma pa delam po intuiciji. Ideja pride kar sama, morda nekaj
vidim, kar mi je všeč, in potem to naredim.
Katere materiale uporabljate? Zakaj prav te materiale? Kje materiale kupujete?
Večinoma uporabljam naravne materiale, kot sta volna in bombaž, kar je glede na mojo
povezanost z naravo razumljivo. Nekaj materiala dobim v dar, ostalo kupim. Rada bi delala še
izdelke iz svile, lanu … Žal so to materiali, ki so cenovno dragi, zaradi česar je tudi končni
izdelek drag. Vse se giblje okoli cene, denarja.
Koliko časa približno porabite za izdelavo ene torbice?
Na to vprašanje pa vam ne znam odgovoriti. To je zelo različno, odvisno je tudi od mojega
počutja.
Kaj vam pomeni ustvarjanje?
Ustvarjanje mi pomeni veliko, saj s tem nekako izrazim sebe. Delo opravljam z veseljem in
ljubeznijo. Največ mi pomeni to, da ga lahko opravljam kjerkoli in kadarkoli, tudi na plaži, ko
me ob tem boža sonce, mi na ušesa igra morje in pojejo črički.
Ali od izdelovanja torbic in drugih predmetov tudi živite ali ste morda še kje zaposleni?
Kje ste zaposleni?
Sem brezposelna oseba, želim pa si, da bi z izdelavo svojih izdelkov in njihovo prodajo lahko
tudi živela.
Ste že kdaj razstavljali svoje izdelke in kje? Ali sodelujete tudi na sejmih? Katerih, kje?
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To je moja prva razstava in morda tudi začetek nečesa novega, glede na čas, mesec in leto, v
katerem živimo.
Kje in od koga ste izvedeli za možnost razstavljanja v naši knjižnici? Ali ste morali
dolgo časa čakati na proste vitrine? Kaj vam pomeni, da lahko razstavljate pri nas? Ali
je vaša razstava tudi prodajna, si lahko obiskovalci razstavljene izdelke tudi
rezervirajo? Kam vas lahko pokličejo?
Za možnost razstavljanja v vaši knjižnici mi je povedala prijateljica Zdenka. Zelo sem vam
hvaležna, da ste mi omogočili predstaviti moje izdelke pri vas. Na razstavo pa sem čakala
osem mesecev, saj imate vitrine kar naprej zasedene. Ta razstava mi pomeni zelo veliko.
Mislim, da je to zame zelo velik premik. Omogočili ste mi, da ljudje vidijo moje izdelke, in v
veliko veselje bi mi bilo, če bi jim bili všeč in bi tudi kaj kupili. Razstava je namreč tudi
prodajna, izdelke si lahko obiskovalci tudi rezervirajo, lahko me pokličejo na mojo številko
041 673 472.
Ali radi obiskujete našo knjižnico? Kakšne knjige si radi izposojate in berete? Kaj ste
nazadnje prebrali? Katero knjigo bi priporočili v branje našim bralcem?
Knjižnico rada obiskujem. Moja zadnja prebrana knjiga je Dvanajsto spoznanje. Zelo rada
berem duhovne knjige, predvsem novodobne, kar je verjetno razvidno že iz mojega izražanja.
Rada imam tudi knjige s srečnim koncem, kot so v pravljicah: »In še dandanes srečno
živita …« Rada vidim, da zmaga pravica, dobrota. Knjige mi zelo veliko pomenijo in mi
veliko pomagajo. Iz njih sem se zelo veliko naučila, enostavno imam jih rada. Prav vsakemu
bi priporočila knjigo Rhonde Byrne Skrivnost (v angl. The Secret), vse knjige avtorice Esther
Hicks, še posebno knjigo Osupljiva moč čustev. Veliko mi pomeni knjiga avtorja Lea
Buscaglie Živimo, ljubimo in se učimo, ki govori o ljubezni in tudi o tem, da smo vsi nekaj
edinstvenega in da je v vsakem človeku nekaj pozitivnega, pa o tem, kako ljudje potrebujemo
objeme. Priporočila bi tudi knjigo Zdaj avtorja Eckharta Tolla, ki govori o tem, da živimo
sedanji trenutek, ne pa v preteklosti ali prihodnosti. Da smo enostavno tukaj in zdaj, da se
znamo prepustiti.
Ali ste imeli kdaj tudi delavnice, kjer ste obiskovalce učili ročnih del? Bi imeli tako
delavnico za naše bralce?
Delavnice še nisem imela, bi jo pa z veseljem organizirala za vaša bralce.
Draga gospa Irena, hvala za zaupanje in veliko uspehov še naprej!
Hvala tudi vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 19, št. 990 (17. januar 2013), str. 11.
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Slika 191: Torbica iz kvačkane volne, izdelek Irene Eržen.
Zlata Radikon, Ljubica Žvab, Frančiška Lesjak in Bruna Kocjančič
Voščilnice, adventni venčki, idrijske čipke, pleteni prtički
V decembru 2012 so v vitrinah ustvarjalnosti svoje izdelke predstavile štiri domačinke iz
Izole. Zlata Radikon je izdelala praznične voščilnice iz papirja in drugih naravnih materialov.
Ljubica Žvab je iz naravnih materialov spletla adventne venčke. Frančiška Lesjak je mojstrica
idrijske klekljane čipke. Bruna Kocjančič iz tanke bombažne niti plete čipkaste prtičke.
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Slika 192: Voščilnice Zlate Radikon in idrijske čipke Frančiške Lesjak.

Slika 193: Adventni venčki Ljubice Žvab.
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Slika 194: Pleteni čipkasti prtički Brune Kocjančič.
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Razstave v letu 2013
Stene ustvarjalnosti
Katarina Kleibencetl
Ilustracije
V januarju 2013 smo obiskovalce povabili k ogledu nove likovne razstave v Kotičku
ustvarjalnosti. Svoje barvne ilustracije na temo otroških pesmi učitelja in pesnika Janka
Kleibencetla je predstavila njegova vnukinja Katarina Kleibencetl, likovna pedagoginja in
avtorica likovnega priročnika za osnovnošolske otroke. Poleg teh je razstavila še ilustracije k
pravljici Žirafa pri zdravnici. Katarino smo prosili za nekaj besed.
Katarina, prosila bi te, da se nam najprej predstaviš. Doma si iz Kopra, diplomirala si iz
likovne vzgoje. Si že v otroštvu rada risala? Kaj te je pripeljalo na pot likovnega
ustvarjanja, ki si ga izbrala tudi za svoj študij?
Sem profesorica likovne umetnosti, najboljše pa bi se lahko predstavila kot pedagog, saj me je
tovrstno delo spremljalo vse od malih nog. V širšem krogu moje družine je namreč ta poklic
izjemno pogost. Od nekdaj sem zelo rada ustvarjala, še posebno na glasbenem področju kot
flavtistka s srednjo glasbeno izobrazbo. Ker pa sem si kot otrok zmeraj želela še likovno
ustvarjati (za kar ni ostajalo dovolj časa), sem se po gimnaziji odločila nadaljevati študij
likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru.
Predstavila si nam ilustracije k otroškim pesmim svojega dedka. Bi nam povedala kaj
več o njem? Kakšno je bilo njegovo življenje, kaj je počel, kakšen odnos imaš z njim,
kako je vplival nate?
Dedek je sicer že pokojni, vendar je tudi sam bil večji del svojega življenja učitelj in ravnatelj
na osnovnih šolah po slovenski Istri. Od nekdaj se ga spominjam kot hudomušnega malega
možica, ki je vselej nasmejal tako otroke kakor tudi odrasle. Deloval je tudi kot režiser in
igralec na področju gledališča, kjer je v svoje ustvarjalno delo vključeval strast ter znal
prisluhniti in izraziti pristen odnos do človekove narave, ki se močno spreminja od
posameznika do posameznika. Mislim in upam, da se je morda nekaj njegovih vrlin le
preneslo name, njegovo vnukinjo, saj je spomin nanj še zelo živ in močan.
Kako to, da so te dedkove otroške pesmi tako navdihnile, da si jih sklenila ilustrirati?
Bodo njegove pesmi in tvoje ilustracije kdaj izšle tudi v knjigi?
Njegove pesmi so otroško navihane in zelo slikovite, zato so se mi med branjem kar narisale
pred očmi in jih ni bilo težko preliti na papir. Po ogledu mojih ilustracij si je dedek zelo želel
izdati te pesmi v knjižni obliki. Vendar smo se odločili, da bi zaradi barvnega tiska bil to
vseeno prevelik strošek; ne nazadnje je pri izdaji svojih avtorskih knjig poezije, kratke proze
in dokumentarne literature zmeraj ogromno prispeval sam. Kaj pa vem, morda pa se kdaj
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ponudi priložnost za izdajo te slikanice. Tudi zame ne bi bilo prvič, saj sem že leta 2009 pri
založbi Libris izdala knjigo Koper: barvaj in ustvarjaj – likovni vodnik za otroke.
Ilustrirala si tudi pravljico Žirafa pri zdravnici. Kdo je avtor te pravljice in kaj te je v
njej tako pritegnilo, da si si zamislila in narisala tako lepe ilustracije? Bo tudi ta
pravljica s tvojimi ilustracijami izšla v knjigi?
Avtorica pravljice Žirafa pri zdravnici je tudi Kleibencetlova punca, ravno tako vnukinja
mojega dedka, moja starejša sestra Jasmina, poročena Goriup. Zgodbica me je pritegnila
zaradi poučne tematike, še posebno pa zato, ker v njej nastopa deklica Gaja, ki je v resnici
Jasminina triletna hčerkica in moja mala nečakinja, na katero sem zelo navezana. Naj
omenim, da je Jasmina tudi podedovala precej dedkovega talenta za pisanje, saj je še kot
gimnazijka veliko pisala, tako pesmi kakor tudi razne zgodbe. Mogoče morava samo zbrati
pogum, pa izdati kakšno otroško knjižico.
Je to tvoja prva razstava ali si že prej kje razstavljala? Kje si izvedela za možnost
razstavljanja v naši knjižnici?
To bo moja druga samostojna razstava. Leta 2011 sem namreč pripravila svojo prvo v kavarni
Oro caffe v Kopru, vendar sem takrat razstavljala svoje kolaže, ki poosebljajo otroško
domišljijo, saj tudi izvirajo iz otroških sanj. Za možnost razstavljanja v vaši knjižnici pa sem
izvedela kar prek interneta.
Se ukvarjaš izključno z otroškimi ilustracijami ali se posvečaš še drugim likovnim
zvrstem?
Kakor sem omenila, se rada poslužujem tudi tehnike kolažev, saj nobenih lepih odrabljenih
darilnih papirjev ne odvržem in vse lepo shranjujem, da se kasneje mavrična paleta vzorcev in
barv združi v ljubko podobo mehkih otroških kolažev.
V kakšni tehniki ustvarjaš ilustracije?
Ilustracije so v veliki večini narejene v tehniki suhih pastelov in barvic, ponekod pa sem
uporabila tudi nekaj akvarelnih barv.
Bi nam lahko povedala, kje si zaposlena in kako te to delo izpolnjuje?
Ravno pred kratkim sem se zaposlila kot vzgojiteljica v Dijaškem domu v Portorožu, kjer
delam z dijaki iz srednje pomorske šole. Glede na to, da sem pred tem dve leti delala v
osnovni šoli kot učiteljica v podaljšanem bivanju na razredni stopnji (prvi in drugi razred), se
zdajšnje delo popolnoma razlikuje od prejšnjega. Ne morem reči niti, da je slabše, in niti, da
je boljše, ampak je precej drugačno. Sicer pa sem še mlada in prilagodljiva, zato mislim, da
mi katerokoli delo ne bi smelo delati velikih težav. Danes je namreč že velika sreča, če delo
sploh imaš.
Kaj pa počneš v prostem času?
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V prostem času se rada usedem za klavir, rada pojem, rada berem, pečem sladke dobrote,
seveda pa imam najraje likovno ustvarjanje. Ob sončnih dnevih pa je nepogrešljiv tudi kak
sprehod, v tem času pa seveda ne more odpasti zimska radost, kot je smučanje. V poletnih
mesecih se proti soncu odpravim s kolesom, kot prava Primorka pa seveda zelo rada plavam.
Skratka konjičkov je dovolj, tako da dolgčasa ne poznam.
Ali rada bereš? Katere so tvoje najljubše knjige?
Zadnja leta zelo rada berem. Najraje pa imam knjige, ki so bile napisane po resničnih
dogodkih.
Katarina, hvala ti za ta pogovor. Želimo ti še veliko lepih trenutkov ob ustvarjanju in da
bi ohranila otroško dušo, ki sije skozi tvoje ilustracije.
Hvala tudi vam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 990 (17. januar 2013), str. 13.

Slika 195: Ena od ilustracij Katarine Kleibencetl.

264

Barbara Kožar
Piranski utrinki, razstava fotografij
V februarju 2013 smo si lahko ogledali fotografsko razstavo z naslovom Piranski utrinki. V
Kotičku ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola je bila naša gostja Pirančanka Barbara Kožar.
Barbara je po poklicu učiteljica in knjižničarka. Poleg tega zaključuje študij na Fakulteti za
management v Kopru. Po duši je zaljubljena v Piran in njegove lepote, zato je zadnja leta njen
najljubši hobi fotografiranje, s katerim skuša oživljati lepote starodavnega mesta in jih
približati ljudem. Lani je imela svojo prvo samostojno fotografsko razstavo v Apolonijevi
palači v Piranu, ki je bila zelo dobro obiskana. Takrat je Barbara za časopis povedala, da bi
izmed razstavljenih del težko izbrala motive, ki so ji ljubši, saj ji je v Piranu pri srcu prav vse,
od streh, zvonikov, morja do golobov in galebov. Nad Barbarino razstavo fotografij so bili
navdušeni prav vsi obiskovalci, predvsem jih je presenetilo, kako je v poldrugem letu
obvladala fotoaparat. Pisateljica Erika Erikson je razstavo komentirala z besedami:
»Fotografije, ki nam jih je predstavila Barbara, so nas popeljale po piranskih ulicah. S streh in
neba so nas gledale ptice, ki jih v tej naši naglici sploh ne vidimo. Zaradi te razstave bomo
odslej bolj pozorni na vsakdanje trenutke, ki nam jih nudi pogled na mesto in okolico.« Ob
razstavi v izolski knjižnici smo Barbaro Kožar prosili za pogovor.
Barbara, ti si rojena Pirančanka. Bi se nam za začetek predstavila? Povej nam prosim
kaj o svojem otroštvu v Piranu, o šolanju, poklicu.
Sem Pirančanka v ravno pravih letih, pozitivka, optimistka, nasmejana in sončna oseba z
neizmernim veseljem do dela in druženja z ljudmi. Moj življenjski smisel je širiti okoli sebe
ljubezen, samospoštovanje posameznikov, veselje do življenja in vrednot, ki so v življenju
edine resnično pomembne. Odraščala sem v krasni, zelo povezani družini, kjer sta starša mene
in mlajšo sestro vzgajala v duhu medsebojne ljubezni in pozitivnih človeških vrednot ter
nama v vsaki situaciji stala ob strani. Otroštvo je eden izmed najlepših spominov na Piran, je
nekaj tako lepega, da o tem z veseljem govorim. Žal mi je le, da moj sin v kaosu današnjih
časov tega obdobja svojega odraščanja ni mogel doživeti na isti način. Z odliko sem končala
osnovno šolo, legendarna Piranska gimnazija pa mi je razširila obzorja ter pomagala
dozorevati med puberteto. Moja velika želja je bil študij dramske igre na AGRFT, kjer pa
zaradi govorne napake nisem opravila sprejemnih izpitov. Poskus študija v Ljubljani je bil
hitro končan, saj sem preveč pogrešala morje, domače in prijatelje, zato sem doštudirala v
koprski enoti Pedagoške akademije, smer Razredni pouk. Po študiju sem se takoj zaposlila v
piranski osnovni šoli, kjer sem po desetih letih poučevanja zaradi »nespretnosti« kirurga, ki
mi je operiral ščitnico, ostala brez možnosti uporabe ene glasilke in sem morala prestopiti v
nove poklicne vode. Pridobila sem strokovni naziv višja knjižničarka, vendar sem to delo
opravljala le nekaj let, saj me je moja neizmerna energija prav vlekla med ljudi. Zagotovo sem
rojena z žilico, ki mi narekuje širiti svoja znanja in sposobnosti med druge. Prevzela sem
vodenje študentskega servisa Študentek, ki sem ga v nekaj letih razvila v pravo manjše
podjetje, na kar sem neizmerno ponosna. Na tem delovnem mestu sem ugotovila, da imam
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primanjkljaj ekonomskih in računovodskih znanj, zato je bila zame edina možna pot vpis na
koprsko Fakulteto za management, ki mi je vsa ta znanja dala. Posredovanje svojih znanj,
širjenje pozitivne energije in svetovanje ljudem na področju razumevanja sebe in razreševanja
svojih stisk je moj prepoznavni znak; v zadnjih letih pa me močno zaznamuje tudi ljubezen do
fotografije, s katero lovim lepote narave, ki nas obdaja, in lepoto posameznika, četudi je skrita
nekje globoko …
S fotografijo se ukvarjaš v zadnjem času, pa si že popolnoma osvojila tehniko
fotografiranja in že na prvi razstavi požela občudovanje obiskovalcev. Kaj te je
spodbudilo, da si se začela ukvarjati s tem hobijem? Kakšen fotoaparat uporabljaš,
kako iščeš motive in ali fotografije tudi računalniško obdelaš?
Kar vem zase, sem vsako svojo potovanje ali pomembne dogodke želela zabeležiti s
fotografijo. Z enostavnim aparatom, ki je posnel najnujnejše. Zelo sem bila znana tudi po tem,
da na skoraj vsaki od mojih slik manjka del osebe, ki sem jo fotografirala. Pred dvema letoma
me je poklicna pot odpeljala na severno Primorsko, v prelepi Most na Soči. Tam se je v meni
nekaj prelomilo. Mislim, da sem tam v resnici doumela, da sem po mamini strani daljna
potomka Simona Gregorčiča, saj mi je Soča dobesedno v trenutku zlezla v srce. Po mojem mi
poleg krvi po žilah teče tudi kanček Soče. Začela sem opažati detajle, trenutke, barve … in jih
beležiti. V tem času se je moj dolgoletni fotografski spremljevalec odločil, da je čas, da se
upokoji, in ko sem ostala brez fotoaparata, mi je bratranec, ki je bil slučajno na obisku, za
nedoločen čas – do nabave drugega – posodil svojega Canona, s katerim ustvarjam še danes.
Prejšnji mesec je bila moja fotografija na Facebooku s strani uporabnikov izbrana za najlepšo
fotografijo Slovenije, za kar so me nagradili s Panasonicovim fotoaparatom, na katerega se
šele navajam. Bratrančev je še vedno zakon. Motivov ne iščem, oni poiščejo mene. V vsakem
dnevu, na vsakem kraju se ponuja toliko lepot, da sem včasih zvečer neverjetno utrujena, ko
slike prenesem na računalnik in jih samo pregledam. Življenje je pač lepo in lepote nas
obdajajo, samo videti jih moraš. Pa seveda ujeti pravi trenutek.
Tvoja prva razstava v domačem mestu je imela naslov Zaljubljena v Piran. Kaj je
takega v tem mestu, da si tako zaljubljena vanj? In do kod sega ta ljubezen?
Piran je moj, je last ljudi, ki so v tem mestu rojeni, in tistih, ki so si ga izbrali za svoje
bivališče. Je velika ljubezen, ki je včasih vroče lepa in včasih boleče žalostna … Vse to zgolj
v soodvisnosti od ljudi, ki v njem živijo in z njim upravljajo. Velikokrat sem se zaradi mnogih
omejitev za prebivalce želela preseliti, vendar je vedno prevladala ta prvinska ljubezen do
mojega rojstnega kraja, ki je neverjetno lep. Težko mi je, ko pomislim, da bi lahko bil biser
Jadrana, pa ni. Težko mi je, ko gledam ljudi, ki v iskanju boljših pogojev – pa čeprav s težkim
srcem – odhajajo, težko mi je, ko vidim, da je zanemarjen in propada. Pa vendar se sleherni
dan trudim dodati košček lepega vanj in upam, da se bo iz mozaika drobnih del spet sestavila
krasna celota. Iščem lepote in jih predstavljam ljudem, poskušam pa tudi opozarjati na stvari,
ki so nujno potrebne sanacije. Ne nazadnje je Piran tudi eno izmed najbolj fotogeničnih mest,
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kar jih poznam. Ljubezen do Pirana je tako močno čustvo, da ga ne morem omejiti. Je tu in
vedno bo.
Na razstavi v izolski knjižnici si predstavila piranske utrinke pa tudi sončne zahode,
morje, valove in živali. Pritegnejo te tudi ribiški motivi, tako so se na nekaterih
fotografijah znašli ribiči in ribiške barke. Kaj je po tvojem značilno za Piran in kaj mu
daje dušo?
Piran so v prvi vrsti Pirančani. In to so zame ljudje, ki jim je za Piran mar. Ni nujno, da so tu
rojeni, je pa izredno pomembno, da so ga vzeli za svojega in da se do njega tako obnašajo.
Piran so starčki, ki se sprehajajo naokrog in se predajajo sončnim žarkom ter predajajo svoje
spomine mlajšim generacijam. Piran so otroci in mladež, ki se še vedno – čeprav z
omejitvami, ki jih mi nismo imeli – neobremenjeno igrajo na ulicah in v svoji preprosti
nedolžnosti še vedno vidijo lepo prihodnost. In ne nazadnje so Piran vsi kulturni spomeniki,
ob katerih obiskovalcem zastane dih: od beneških hiš in palač do obzidja in mnogih sakralnih
objektov ter – k sreči – vedno številnejših galerij, kjer lahko ljudje vidijo, kaj je Piran nekoč
bil … in kar v mojem upanju nekoč spet bo.
Kaj načrtuješ v tem letu, ki se je komaj začelo? Boš imela še kakšno razstavo v Piranu?
Kaj pa kje drugje? Se udeležuješ tudi fotografskih natečajev, delavnic, srečanj? Imaš
morda svojo spletno stran, kjer si lahko radovedneži ogledajo tvoja dela?
Načrtov je ogromno, fotoaparat je moj stalni spremljevalec. V Piranu bo letos zagotovo moja
nova razstava s povsem novo tematiko, ki pa jo bom trenutno zadržala zase. Presrečna sem
bila, da je bila moja prva sprejeta s tako odprtimi rokami; da je bilo že na odprtju navkljub
slabemu vremenu prisotnih toliko meni ljubih ljudi pa tudi Pirančanov, ki smo sicer bolj znani
po tem, da smo jeseni in pozimi bolj zapečkarski. Presenetilo me je veliko število znanih
fotografov, ki so jih pritegnila moja dela, in njihove iskrene čestitke ob mojem talentu. Očitno
ni nikoli prepozno. Vse to mi daje novo energijo pri novih projektih. S svojim obiskom me je
počastil tudi ameriški veleposlanik, gospod Joseph Mussomeli, ki je moje slike videl na
Facebooku in si jih je želel ogledati tudi v živo, saj ima zelo rad Slovenijo in Piran. Ker sem
močno prisotna na svetovnih socialnih omrežjih, sem dobila že nekaj povabil od drugod po
Sloveniji, zato sem prepričana, da bo nekaj razstav še drugje. Dodelala sem globoko,
povezovalno tematiko, za katero sem prepričana, da bo zelo dobro sprejeta. Spletna stran je v
nastajanju, saj me izredno veseli povpraševanje po mojih izdelkih. Do končnega izdelka pa je
večina mojih najljubših slik objavljenih na mojem Facebook profilu. Nekoč sem za darila
izbirala knjige, sedaj podarjam fotografije … v vsaki je del moje duše. Uspešno sem se
udeležila kar nekaj natečajev, kjer sem vedno pristala na vrhu. Potrebna nova znanja trenutno
nabiram prek prijateljev, knjig in spleta; v bližnji bodočnosti se bom zagotovo udeležila
kakšne delavnice, saj so moje slike skoraj povsem neobdelane, ker še ne poznam skrivnosti
čarobnega Photoshopa. Najlepša pohvala, ki sem jo dobila od enega najboljših slovenskih
fotografov, je bila, da moje slike odražajo mojo pozitivno energijo, sončnost, otroškost in
pravljičnost ter naj se tega držim, ker je komerciale dovolj.
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Ker je razstava v knjižnici, je seveda kar razumljivo vprašanje, ali rada bereš in kakšne
knjige so ti najljubše? Ne nazadnje si bila kar nekaj let knjižničarka v piranski osnovni
šoli.
O ja, berem, berem. Že od malega sem bila pravi knjižni molj – in to sem še vedno. Berem
vse, kar me pritegne. Trenutno nisem v fazi globokih razmišljanj, tako da sta Kafka in
Dostojevski na razpolago na knjižničnih policah. Berem potopise, življenjske zgodbe,
biografije, ne otepam pa se niti lahkotnih romanov, ki mi razbremenijo prepolno glavo in me
od srca nasmejejo. Ravno prejšnji teden sem prebrala sedem knjig o strastni zapravljivki
avtorice Sophie Kinsella, ki na neverjetno humorističen način opisuje dobo razsipnega
potrošništva, ki se – upam – končuje, saj sem se v precej delih našla v njej tudi sama.
Trenutno pa so na moji nočni omarici že skoraj prebrane Slovenske ljudske pravljice. Te
preberem najmanj vsako drugo leto. K sreči so negativni ekonomski premiki in recesija
močno udarili tudi mene – čeprav se to morda sliši smešno pa tudi to obdobje je bilo zagotovo
najtežje v mojem življenju – a to je povzročilo, da so ponovno na plan privrele vrednote, ki so
zame v življenju resnično pomembne: ljubezen, mir v srcu in iskrenost, poleg zdravja seveda.
Imaš morda še kakšen hobi in kaj najraje počneš v prostem času?
Sem človek tisočerih želja in idej, zato mi hobijev nikoli ne manjka. V prostem času se zadnje
leto veliko ukvarjam s prostovoljnim delom in pomočjo ljudem, ki nimajo skoraj ničesar.
Poskušam jim pomagati po svojih najboljših močeh. Včasih je dovolj zgolj prijazna beseda,
pozdrav in nasmeh. Rada se družim s prijatelji, v zadnjih letih so se izkristalizirali tisti pravi
in v njihovi družbi neizmerno uživam. Pa še stvari, ki bi morale biti vsem samoumevne:
sinovi obiski, ki so, odkar se je preselil v Ljubljano, še bolj dragoceni, kava in izmenjava
mnenj – tudi nasprotujočih – z najboljšo mamo na svetu, klepet s sestro in uživanje z nečaki,
ki so mi tako blizu, da jih imam za svoje otroke.
Barbara, zahvaljujemo se ti za pogovor. Morda bi še sama dodala kakšno misel za naše
bralce? Kaj takega, kar smo te pozabili vprašati, pa bi še rada podelila z nami? Ali pa
kakšno spodbudno misel za popotnico?
Življenje je eno in edino. Vsak zagrenjen trenutek je izgubljen čas. Ko vam je najbolj hudo, se
spomnite na vsak lep trenutek, ki ste ga doživeli, in verjemite, da vas čaka še neizmerno
mnogo takih. Vem, da je za to potrebno ogromno volje in dela, se pa zagotovo obrestuje. In
ko vam je najlepše, ne pozabite svoje sreče deliti z drugimi. Tako bomo ponovno sklenili
nasilno pretrgan krog ljubezni do sebe, bližnjih in sveta okoli nas.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Solni cvet, št. 29 (december 2013), str. 18–19.

268

Slika 196: Fotografija Barbare Kožar. Foto: Barbara Kožar.
Andragoško društvo Morje – Univerza za tretje življenjsko obdobje
Izola
Razstava slik
V marcu in aprilu 2013 so se nam s svojimi slikarskimi deli predstavile članice likovne
skupine, ki deluje v okviru Andragoškega društva Morje – Univerze za tretje življenjsko
obdobje Izola. Likovno skupino vodi mentorica Ksenija Pfeifer, ki smo jo tudi poprosili za
pogovor.
Ksenija, koliko časa si že mentorica likovne skupine pri Univerzi za tretje življenjsko
obdobje v Izoli? In kje si sicer zaposlena?
Tej skupini sem mentorica že tretje študijsko leto. Pod mentorstvom akademske slikarke
Martine Žerjal iz Izole pa je skupina že prej delovala dobri dve leti. Sicer sem likovni
pedagog na Osnovni šoli Elvire Vatovec v Pradah.
Nam lahko poveš, kje si se izobraževala za likovno pedagoginjo?
Moja osnovna izobrazba je srednja medicinska sestra ambulantno-bolnišnične smeri. Kot
sestra sem delala eno leto. Potem sem se vpisala na Pedagoško akademijo v Mariboru, kamor
me je gnala želja po likovnem ustvarjanju. Kasneje sem svoje znanje nadgradila na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani. Pridobivanje novih znanj in vedenj mi je v veliko zadovoljstvo.
Si tudi samostojna podjetnica na področju kulture. S čim se ukvarjaš?
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Ukvarjam se z dejavnostmi s področja umetnosti in izobraževanja vseh starostnih skupin.
Vodim različne delavnice in predavanja kreativnega ustvarjanja in sproščanja z ustvarjalno
dejavnostjo. Imam slikarske in kiparske delavnice. Prav tako sprostitveno oblikovanje gline in
oblikovanje lončevin na lončarskem vretenu.
Kdo so članice tvoje likovne skupine (morda bi nam zaupala njihova imena), koliko so
približno stare, so vse upokojenke? In kaj jih je spodbudilo, da so se lotile slikanja?
Članice moje skupine so Maja Alessio, Dora Benčič, Majda Krevs, Zlata Rajh, Sonja Ravbar,
Silva Trampuž in Danica Vodovnik. Vse so upokojenke. To so zelo pozitivne in čudovite
osebe. Lotile so se likovnega ustvarjanja v tem obdobju, ker poprej ni bilo ne časa ne energije
za to. Prav tako jim takšno ustvarjanje pomeni umetniški in osebnostni izziv. Meni je pa velik
izziv tako notranje bogatim osebam podati še kakšno vedenje. Resnično uživam z njimi.
Postale smo prave prijateljice.
Kolikokrat na teden imate likovne delavnice in koliko časa trajajo? Imate morda
določeno temo, s katero se v nekem obdobju ukvarjate?
Delavnica poteka enkrat na teden in traja tri ure. Teme niso zastavljene za celo skupino,
temveč je poudarek na individualni izrazni poti ustvarjalke. Prav tako na koncu študijskega
leta naredimo celodnevno delavnico, kjer ustvarjamo, klepetamo in seveda kaj dobrega
pojemo. No, seveda nam tudi prazniki ne uidejo …
Tvoje učenke so naslikale veliko rožic pa tudi nekaj aktov je med njimi. V glavnem so
slike akrilne, nekaj pa je tudi akvarelov – na teh so v glavnem upodobljene mačke. Ali
svoje študentke usmerjaš k določeni likovni tehniki? Ali si tehniko morda same
izberejo?
Udeleženke pretežno slikajo z akrili na platna. Slikale so tudi na platno z olji in v mešani
tehniki. Ustvarjale so tudi akvarele, kolaže, grafike. Ta razstava je samo delček njihove
ustvarjalnosti. Nastalih del v različnih tehnikah in različnih tematik je veliko.
Je to vaša prva skupinska razstava ali ste morda že kje razstavljale svoja dela?
V tem študijskem letu je za njimi že nekaj samostojnih razstav (nekaj jih je pa še v pripravi).
Skupinsko pregledno razstavo smo imele v maju 2012 v Sončni dvorani v Izoli. No, letos jo
bomo imele ponovno, saj je to že tradicionalna razstava. Tako da vas že sedaj vabim, da si jo
pridete ogledat.
Kje pa potekajo vaše likovne delavnice?
Prvo leto smo imele delavnico v stari italijanski šoli v Izoli, nato v prostorih Andragoškega
društva Morje v Izoli. Zaradi prostorske stiske smo letošnje leto v likovni učilnici Osnovne
šole Elvire Vatovec Prade. Ravnateljica šole Franka Pegan Glavina ima posluh za
medgeneracijsko sodelovanje in nam je omogočila delovanje v šoli. Za kar smo ji zelo
hvaležni, saj imamo resnično dobre pogoje za ustvarjanje.
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Na internetu sem zasledila, da si sodelovala ali bila vodja pri mnogih likovnih projektih.
Bi nam jim morda nekaj predstavila?
Ja, res je. Nekateri projekti so nastali v sklopu osnovne šole, na kateri delam, drugi pa z
različnimi partnerji. Od ustanovitve sem aktivni član Društva likovnih pedagogov Primorja,
kjer se trudimo za razvijanje likovnoumetniškega ustvarjanja. Prav tako že leta zelo dobro
sodelujem z Obalnimi galerijami Piran in gospo Nives Marvin. Tako je v teh letih nastalo zelo
dosti projektov in ekstemporov. Na primer bienalno organiziran ekstempore Po sledeh dleta
na Formi Vivi, pa Otroški slikarski ekstempore Naša naravna dediščina ob svetovnem dnevu
voda, vsako leto likovni natečaj Zdravo življenje in še in še … Haha, kar nekaj je tega. No,
nekateri projekti so že tradicionalni. Izpostavila bi mogoče snemanje izobraževalnih oddaj TV
Slovenije 1 Muzozlet. To je šest tematskih oddaj, v katerih so sodelovali priznani umetniki,
učenci in udeleženke moje slikarske skupine.
Morda tudi sama slikaš? Bi bila pripravljena svoja likovna dela razstaviti v naši
knjižnici?
Ja, tudi sama slikam. Nazadnje sem razstavljala v oktobru, in sicer organske akvarele v
Štanjelu.
Nekje sem zasledila, da se ukvarjaš tudi s kiparstvom. Predvsem menda rada oblikuješ
les. Bi nam morda predstavila svoje delovanje na tem področju?
Tudi kiparim, ja. Kiparjenje v lesu je moja strast. Vsako leto se udeležim kolonije v
Šmartnem ob Paki, ki jo vodi akademska kiparka Dragica Čadež. Kiparska dela sem nazadnje
razstavljala v galeriji Vena Pilona v Ajdovščini.
Se morda ukvarjaš tudi z grafičnim oblikovanjem?
Kot večina likovnih ustvarjalcev se ukvarjam tudi z grafičnim oblikovanjem. Izdelala sem kar
nekaj celostnih podob in zaščitnih znakov, logov, plakatov …
Ksenija, lepo se ti zahvaljujem za pogovor in te vabim, da v naši knjižnici obiskovalcem
še kdaj predstaviš dela svojih učenk in tudi svojo lastno ustvarjalnost! Želim ti, da
ohraniš življenjski optimizem, voljo in ustvarjalnost!
Najlepša hvala za vaše povabilo.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 997 (7. marec 2013), str. 13.
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Slika 197: Ena izmed slik na razstavi članic likovne skupine Andragoškega društva Morje –
Univerze za tretje življenjsko obdobje v Izoli.
Friderik Vodan
Razstava slik
V maju in juniju 2013 je Kotiček ustvarjalnosti gostil slikarsko razstavo slikarja samouka iz
Parecaga. Na svojih platnih upodablja predvsem pokrajine pa tudi mesta, vasi in živali.
Zanimalo nas je, kako se je odločil stopiti na pot slikarskega ustvarjanja, zato smo ga
poprosili, naj nam kaj pove o tem.
Gospod Vodan, bi nam morda najprej povedali nekaj o sebi? Od kod ste doma, kakšni
sta bili vaši življenjska in poklicna pot?
Rojen sem bil leta 1941 na Ptuju, na tem koncu sem tudi hodil v osnovno šolo. Končal sem
šolo za kmetijskega tehnika in ta poklic sem opravljal kar nekaj let. Ko sem si ustvaril
družino, sem se izobraževal za drug poklic, ki sem opravljal vse do upokojitve.
Pravite, da ste slikar samouk. Kdaj ste v sebi začutili željo, da bi se izražali skozi
slikarsko umetnost? Je bil morda kdo v vaši družini slikar, pa ste po njem podedovali
umetniško žilico? Po kom ste se v slikarstvu zgledovali? Imate morda najljubšega
slikarja, glasbenika, kiparja?
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Zelo rad sem risal že v osnovni in poklicni šoli, vendar kasneje zaradi drugih obveznosti ni
bilo več časa za ta hobi. Vse do upokojitve nisem risal, šele pred tremi leti sem spet začel.
Sem samouk, brez slikarskih tečajev. V naši družini ni bilo slikarjev, bili so pa glasbeniki in
to žilico sem podedoval. Vse življenje sem se ukvarjal tudi z glasbo. Zgledoval sem se po več
znanih slikarjih in glasbenikih, vendar ne po konkretnih imenih.
Katere motive najraje upodabljate in zakaj? Kakšne slikarske tehnike so vam
najljubše?
Všeč mi je več vrst motivov, najraje pa slikam mesta, vasi, pokrajine in živali. Večinoma
uporabljam akrilne barve.
Živite v Parecagu, obdani z naravo, drevesi, travniki. Kaj vam pomeni narava?
Narava mi pomeni vse, saj sem že kot otrok največ časa preživel na podeželju. Zato me je pot
tudi peljala do kmetijskega poklica. V prostem času sem se ukvarjal z vinogradništvom in
vrtnarstvom.
Kakšen je vaš odnos do Istre in istrskega človeka?
Na to vprašanje bom odgovoril zelo na kratko: moja žena je domačinka, rojena v Parecagu.
Leta 1964, ko sva se poročila, je slovenska Istra postala moj drugi dom.
Ali je to vaša prva razstava slik ali ste se že predstavili kje drugje?
To je moja druga razstava. K njej so me spodbudili prijatelji in odziv gledalcev pri prvi
razstavi.
Kateri so še vaši konjički? Ali radi berete in v katero knjižnico ste včlanjeni? Katere so
vaše najljubše knjige? Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
Še naprej se ukvarjam z glasbo, kolesarim, rad imam sprehode v naravi. Za branje pa je bilo
premalo časa. Sicer vedno raje berem zgodovino in življenjske romane. V knjižnico nisem
včlanjen. V prihodnosti bi se rad čim dlje posvečal svojim konjičkom, zato upam, da mi bo
zdravje to dopuščalo.
Kaj bi svetovali današnjim mladim ljudem in kakšno sporočilo bi radi zapustili svojim
otrokom, vnukom?
Želel bi, da se mladi čim več ukvarjajo z dobrimi deli. Naša mladina je zelo sposobna, kar
zelo cenim. Rad bi, da bi moji otroci ostali še naprej tako dobrosrčni do drugih, kot so bili do
sedaj. In želim si, da gredo tudi moji vnuki po isti poti.
Gospod Vodan, najlepša hvala za pogovor. Želimo vam veliko zdravja in ustvarjalnosti
tudi v bodoče.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Solni cvet, št. 26 (julij 2013), str. 15.
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Slika 198: Friderik Vodan pri slikanju na platno. Foto: Friderik Vodan.
Obalno društvo za cerebralno paralizo, Center Sonček Koper
Razstava slik na svilo
V Mestni knjižnici Izola se zavedamo, da lahko tudi mi pripomoremo k boljšemu
vključevanju oseb s posebnimi potrebami v širše socialno okolje. Zato smo konec leta 2012
vzpostavili sodelovanje tudi s Centrom Sonček Koper. Najprej smo jih povabili, da svoje
izdelke predstavijo na razstavno-prodajnem Miklavževem sejmu, nato pa še na pravljične
dopoldneve v knjižnico. V Središču za samostojno učenje je bila od maja do začetka avgusta
na ogled razstava slik na svilo, ki so jih ustvarili v svojih delavnicah.

Slika 199: Nekaj velikih slik na svilo, ki so krasile stene naše učilnice.
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Janja Sever Gombač
Razstava slik na svilo
V avgustu 2013 smo naše obiskovalce povabili k ogledu nove razstave v našem Kotičku
ustvarjalnosti. Tokrat se nam je s slikami na svilo predstavila gospa Janja Sever Gombač iz
Izole, ena od ustanoviteljic Kulturnega društva Svilena pot. Prosili smo jo, da nam odgovori
na nekaj vprašanj.
Gospa Janja, bi se nam morda za začetek predstavili? Od kod prihajate in kaj ste po
poklicu?
Po poklicu sem arhitektka, prihajam iz Ljubljane. V Izolo sem prišla pred leti, ko je občina
oddajala lokale za en tolar, in sem se odločila, da poskusim s svojimi izdelki iz ročno tkanega
in slikanega tekstila. Pa sem tu spoznala moža in se pred petimi leti preselila sem.
Tudi arhitektura je vrsta umetnosti, zato morda ni čudno, da ste začeli razvijati tudi
druge vrste umetnosti, kot je na primer slikanje na svilo in tkanje. Kaj pa vas je
privedlo k temu, da ste ustanovili društvo Svilena pot in kaj je poslanstvo tega društva?
Kulturno društvo Svilena pot smo ustanovile tri Izolanke – poleg mene še Barbara Motoh
Bračanov in Sasikala Perumal – z namenom olajšati medkulturno komunikacijo v mestu.
Ugotovile smo, da v Izoli živi vrsta ljudi drugih narodnosti, ki so se preselili sem z vseh
koncev sveta. Želimo si, da bi se med seboj povezali in se občasno tudi družili, hkrati pa
želimo vzpostaviti dialog med njimi in Izolani.
Društvo Svilena pot ima svojo stran tudi na Facebooku. V Izoli ste v nekaj letih
delovanja društva organizirali kar nekaj zanimivih dogodkov. Kateri so bili po vašem
mnenju najpomembnejši, najodmevnejši in so najbolj prispevali k bolj razgibanemu in
kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa Izolanov?
Prav gotovo Interizola, mednarodni dogodek, ki ga organiziramo že od leta 2010. Vsako leto
obiskovalcem predstavimo kulturo več kot desetih držav, oblačila in glasbo, nato pa dogodek
zaključimo z različnimi kulinaričnimi dobrotami. Vsako leto imamo veliko obiska in ga
pričakujemo tudi letos, ko bomo septembra organizirali že četrto Interizolo. Lani smo temu
dogodku dodali še druge, med katerimi naj omenim mesečne ulične bazarje ročnih del in
umetniških izdelkov na Ljubljanski ulici, literarni festival, filmske večer in še kaj.
V centru Izole ima društvo tudi trgovinico. Kakšne izdelke nudite vašim kupcem?
Rade se pohvalimo, da je to naša galerija. Na Ljubljanski ulici 22 imamo društveni prostor,
kjer prirejamo tečaje šivanja ter drugih ročnih spretnosti in veščin, tu pa razstavljamo tudi
ročne in umetniške izdelke naših članic. Izdelki so vseh vrst: nakit, kvačkane in pletene torbe,
drobna darila, usnje, svila in volna, tkana in ročno potiskana oblačila.
V poletnih mesecih ste priredili zanimivo razstavo o istrskih nošah, ki smo si jo lahko
ogledali v muzeju Parenzana. Kako je prišlo do te zamisli in postavitve razstave?
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Razstavo sem pripravila v začetku aprila, ko smo v Društvu za dediščino in podeželje Histrion
ponovno zagnali delovanje muzeja. Želimo si, da bi muzej prikazal Izolo z več plati, in ena od
teh je tudi oblačilna kultura v začetku 20. stoletja. Razstava je trajala do srede junija, osrednji
prostor pa je bil namenjen ženski istrski noši, ki je pri nas še vedno zelo cenjena, čeprav še
vedno premalo poznana.
Kje ste se učili slikanja na svilo in ali bi nam lahko na kratko opisali postopek izdelave
slike na svilo?
Svila je lep material, ki ob poslikavi dobi še poseben lesk in žlahtnost. Postopkov slikanja je
veliko, tako da je težko o tem kaj kratko povedati. Pri tem so pomembne barve, ki morajo biti
ustrezne. Jaz uporabljam večinoma tehniko batik, pri kateri dele tkanine obdelam z vročim
voskom in nato z različnimi barvami ustvarim vzorec oziroma končno podobo. Tega sem se v
veliki meri naučila sama, za oblikovanje tekstila pa sem se specializirala na Švedskem.
Vi znate tudi tkati na statve. Kje ste se naučili tkanja in kakšne izdelke po navadi tkete?
Bi jih lahko kdaj razstavili tudi v naši knjižnici?
Tkati sem začela že v najstniških letih, ko sem se te veščine naučila v ročni tkalnici Tovarne
dekorativnih tkanin v Ljubljani. Najraje tkem volnene izdelke in za razstavo bi verjetno
morala še kar precej delati, da bi lahko predstavila tako delo dovolj kompleksno. Morda pa se
lotim tudi tega.
Gospa Janja, zahvaljujemo se vam za prijaznost in želimo še veliko ustvarjalnih
trenutkov!
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 14. september 2013,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=5336.
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Slika 200: Slike na svilo Janje Sever Gombač.
Marija Čerin
Razstava gobelinov
V oktobru 2013 smo obiskovalce povabili k ogledu razstave gobelinov, ki jih je izvezla gospa
Marija Čerin iz Izole. Dolgo je bila zaposlena v knjižnici v Izoli, kjer sem jo tudi spoznala kot
zelo delavno, predvsem pa prijetno in optimistično osebo, ki se zna nasmejati kljub
vsakdanjim težavam in življenje presojati z veliko modrosti.
Rodila se je 15. decembra leta 1950 v vasi Laporje na Štajerskem, skupaj z bratom dvojčkom.
V Izolo je prišla stara enaindvajset let, ko se je poročila z domačinom iz Baredov. Spoznala
sta se v Ljubljani, oba na obisku pri njenem bratu, ki je bil takrat v vojski. V Izoli sta si
ustvarila dom in družino: dve zdaj že odrasli hčerki sta jima podarila tudi vsaka po enega
vnuka.
Oba z možem sta delala v tovarni Mehanotehnika, dokler ni šla leta 1991 v stečaj. V prostem
času sta se posvečala otrokom, hišnim in vrtnim opravilom. Bili so zelo srečna družina.
Ko je šla tovarna v stečaj, je imela Marija malo več časa in je začela izdelovati gobeline. Tega
se je naučila na šiviljskem tečaju v Kopru, ki ga je obiskovala leta 1981. Ponujali so tudi
učenje drugih ročnih del in se je odločila za gobeline. Poiskala si je tudi novo službo v
knjižnici, kjer je delala od leta 1994 do upokojitve. Zdaj, ko ji ni treba več vsak dan zgodaj
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vstajati in oditi na delo, ima veliko časa za branje: najraje prebira zgodbe iz resničnega
življenja in ljubezenske romane. Sicer je zelo družabna gospa, ki rada poje in pleše, udeležuje
pa se tudi najrazličnejših prireditev, tudi v knjižnici. Njihovo hišo obdajata velik vrt in njiva,
kjer vsako leto pridela nekaj krompirja in zelenjave. Najraje pa se ukvarja z rožami – te so
njen najljubši konjiček. Včasih sede na kolo in se odpelje v mesto ali okolico, pa tudi sprehaja
se rada s prijateljicami. In rada vidi, ko jo obiščejo hčere z družinami.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 1021 (12. september 2013), str 12.

Slika 201: Gobelini Marije Čerin.
Barbara Kožar
Arhitekturna dediščina Pirana, razstava fotografij
V oktobru 2013 smo bralce povabili k ogledu nove razstave fotografij v Središče za
samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola. Barbara Kožar, nekdanja učiteljica in knjižničarka
v Osnovni šoli Cirila Kosmača Piran ter diplomantka Fakultete za management, je predstavila
arhitekturno dediščino Pirana.
O razstavljenih črno belih fotografijah je zapisala:
Piran je slikovit, čudovit, star in hkrati mlad, barvit in črno-bel, močno vsestransko
razgiban biser Slovenije. Prepletanje slogov, ki so ga zaznamovali skozi stoletja s
sodobno arhitekturo; uspešni in ne tako dobro uspeli poskusi ohranitve tega
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enkratnega nasledstva kar vabijo fotografa, da vsrka skozi svoj objektiv te trenutke, ki
bodo zaznamovali sedanji čas.
Barbara Kožar je zaljubljena v Piran in njegove lepote, zato je zadnjih nekaj let njen najljubši
hobi fotografiranje, s katerim skuša oživljati lepote starodavnega mesta in jih približati
ljudem. Njena prva samostojna fotografska razstava je bila lani v Apolonijevi palači v Piranu
in bila je zelo dobro obiskana! Kmalu zatem je razstavljala Utrinke Pirana v Mestni knjižnici
Izola. To je njena druga fotografska razstava v izolski knjižnici.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 17. september 2013,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=5390.

Slika 202: Fotografija piranske Punte z jadrnico v ozadju. Foto: Barbara Kožar.
Laura Ličer
Originalne ilustracije za knjigo Mesečeva vila, filipinske ljudske
pravljice
Oktobra in novembra 2013 je bila v Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola
razstava originalnih ilustracij za knjigo filipinskih ljudskih pravljic z naslovom Mesečeva vila.
Ilustracije je naslikala mlada slikarka Laura Ličer. Laura je doslej ilustrirala že nekaj slikanic,
izdelala lične igralne karte, ukvarja pa se tudi s poslikavo sten v domovih in vodenjem
likovnih delavnic. Likovno delavnico je vodila tudi za brezdomce iz društva Kralji ulice.
Svoja dela je večkrat predstavila na različnih likovnih razstavah. Njeni najljubši motivi so
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razni človečki, palčki in druga čarobna bitja, od živali pa najraje slika mačke. Več o njenih
likovnih dejavnostih si lahko ogledate na spletni strani http://www.laura-licer.si/.

Slika 203: Ilustracija na platnici knjige Mesečeva vila.
Tihomir Makovec
Življenje na stebrih , razstava podvodnih fotografij
Oktobra 2013 so stene Mestne knjižnice Izola krasile fotografije z motivi podvodnega
življenja. Posnel jih je Tihomir Makovec, strokovni sodelavec Morske biološke postaje Piran.
Avtor je razstavi dal naslov Življenje na stebrih. Na teh vizualnih podobah ekoloških raziskav
v akvatoriju Luke Koper smo si lahko ogledali množične naselitve polipov, razvojne faze rasti
meduz, in druge obrasti na področju podvodnih stebrov oziroma pilotov, na katerem sloni t. i.
drugi luški pomol. Videli smo lahko tudi nekatere vrste rib, rakov in školjk ter različne
nevretenčarje – organizme, pritrjene v obliki obrasti tega specifičnega, po izvoru umetnega
morskega okolja. Obenem je imel Tihomir Makovec za obiskovalce knjižnice o tej temi tudi
predavanje. Tihomir Makovec je sicer potapljač, ornitolog, ljubiteljski biolog ter avtor
mnogih strokovnih člankov in soavtor različnih monografij.
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Slika 204: Ena od razstavljenih fotografij Tihomirja Makovca. Foto: Tihomir Makovec.
Vlado Bernetič
Sredozemlje, razstava fotografij
V novembru 2013 je svoje barvne in črno-bele fotografije na temo Sredozemlja razstavljal
Vlado Bernetič, sicer knjižničar in projektni sodelavec na Morski biološki postaji v Piranu.
Fotografije prikazujejo utrinke s potovanj po sredozemskih deželah, kot sta Malta in Grčija.
Med njimi so tudi take z bolj domoznansko tematiko, od oljčnih gajev in vinogradov do
plovil, na kakršne naletimo v Istri. Ob razstavi fotografij je Vlado Bernetič pripravil tudi
večer, posvečen popotniški in domoznanski fotografiji, na katerega smo povabili vse najbolj
priznane obalne fotografe, od svetovno znane Anje Čop do Izolanov Remigia Grižoniča in
Tomija Beškovnika.
Pred iztekom razstave smo gospoda Bernetiča prosili za kratek pogovor.
Gospod Bernetič, iz vaših fotografij se da razbrati, da se tega hobija lotevate resno in z
veliko znanja. Omenili ste, da ste se ob delu tudi izobraževali o fotografiji. Koliko časa se
s fotografijo že ukvarjate in kaj vam je dal študij fotografije na Višji strokovni šoli v
Sežani?
S fotografijo se vzporedno z rednim delom ukvarjam že dobra štiri desetletja. Lahko rečem,
da je to tudi način življenja – s kamero vedno ob sebi torej. Izredni študij fotografije mi je
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omogočil vpogled v svetovno produkcijo avtorske fotografije, grafičnega oblikovanja in tudi
filma. Večina sežanskih profesorjev je pridobila izobrazbo na FAMU v Pragi, na Ljubljanski
in Beograjski Akademiji, na FAGG in ob dodatnih specializacijah v tujini. Sprejeti delček
njihovih znanj in izkušenj zelo cenim in skušam uporabiti, kjer je le mogoče.
Na tej razstavi ste predstavili predvsem fotografije, ki so nastale na potovanjih po
Sredozemlju, pa tudi na potepanjih po Istri. Sredozemlje je pojem, o katerem različni
strokovnjaki – zgodovinarji, geografi, etnologi – razmišljajo, pišejo in govorijo na zelo
različne načine. Kaj pa vam pomeni Sredozemlje, kamor se uvršča tudi naša Istra?
Živimo na področju Istre in zaledja te pokrajine, ki je v bistvu submediteranska v
klimatološkem in geografskem pogledu. Z gospodarskega in kulturnoantropološkega pogleda
pa se od ostalih Mediterancev ne ločimo preveč. Vsak obdeluje »svoj vrtiček«, zaradi
pogostih suš se izogibamo obdelovanja večjih polj, z izjemo oljčnih nasadov in vinogradov.
Elektronska industrija, ki se je začela lepo razvijati na primer pri nas, pri sosedih v Bujah in
na veliko tudi pri Valletti na Malti, je po dobrem desetletju zamrla. Turizem je tako postal
poglavitna domena v teh krajih. Gostoljubje vidim kot bodočnost Sredozemlja, vse drugo je
lahko bolj ali manj temu v pomoč – mislim predvsem na obilje kulturnih in naravnih danosti
našega Mediterana.
Vaše fotografije so tako pokrajinske, v njih se pogled odpira daleč in široko, kot tudi
take, kjer se bolj posvečate podrobnostim, igri barv, svetlobe in senc ter simbolom.
Fotografirate tudi rastline, živali, kulturne spomenike, mesta in dogajanja na ulicah.
Kateri motivi so vam najljubši?
Vsako obdobje v trajanju nekaj let je obeleževalo specifično področje fotografije. Snemal sem
na primer ptice v solinah, delal zračne posnetke s pomočjo helikopterja, snemal arhitekturo za
koprske urbaniste, reproduciral projektno grafiko in načrte, občasno sem fotografiral tudi med
potapljanjem pod vodo. Začelo pa se je z dokumentiranjem športnih dogodkov v dijaških letih
in z razstavnim delovanjem v fotoklubu Planinske zveze v Ljubljani.
Pokrajinska fotografija mi je najljubša, vendar ob njej predvsem prežim na »tisto nekaj« kar
bi moralo priti v prvi plan in bi sliko naredilo popolno. Nekaj je tu skupnega tudi z novinarsko
fotografijo. V svet medijske fotografije vstopam bolj ali manj diskretno.
Danes lahko vsi fotografiramo že z mobiteli in ljubiteljskih fotografov je več kot nekoč,
zato bi vas rada vprašala, kaj je značilno za dobrega fotografa in za dobre fotografije?
Gotovo je za dobre fotografe značilna profesionalna oprema, vendar je njihov način gledanja
na svet pomembnejši. Dober fotograf najde motiv, ki je dovolj univerzalen, aktualen, estetsko
korekten in zanimiv tudi širši javnosti ter dovolj »brezčasen«, da se lahko ohrani tudi
zanamcem.
S fotografijo lahko za večno ujamemo trenutek, ki se ne bo nikoli več ponovil, in ga tako
ohranimo v spominu. S fotografijo lahko dokumentiramo razne dogodke, arhitekturo,
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pokrajino. Nekateri s fotografijo segajo na slikarsko področje. Kaj pa vam pomeni, da
se lahko izražate s pomočjo fotografiranja?
Za fotografijo je res značilna – kot pravite – »enkratnost« trenutka in prostora, prikazana s
pomočjo svetlobe na določenem nosilcu slike. V sliki iščem tisto »nekaj več« – to je lahko na
primer poseben žarek svetlobe, ambientalna atmosfera, barvna paleta ali samo grafična
tekstura, ki pa lahko vsebuje tudi element presenečenja. Slednji na simbolni ravni lahko
pomeni tudi bodico. Zame je fotografija ena izmed slikarskih tehnik, ker pa nisem slikar, si ne
delam preveč utvar.
Gospod Bernetič, hvala vam za pogovor. Bralce pa vabimo, da se nam zvečer ob 19h
pridružijo v čitalnici Mestne knjižnice Izola, kjer se bomo srečali z našimi najbolj
znanimi fotografi.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 30. november 2013,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=5602.

Slika 205: Fotografija Vlada Bernetiča. Foto: Vlado Bernetič.
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Remigio Grižonič
Fotografije umetniških stvaritev v izolski Cerkvi sv. Mavra
V Mestni knjižnici Izola je bila decembra 2013 na ogled razstava fotografij iz novega
koledarja za leto 2014, ki jih je posnel umetniški fotograf iz Izole, Remigio Grižonič, sicer
upokojenec. Nekaj let nazaj si je zamislil trilogijo koledarjev na temo Izole. Tako je leta 2012
nastal koledar panoramskih posnetkov Izole, naslednje leto koledar izolskih vedut, letos pa
koledar s posnetki dragocenih umetnin slikarjev na platno iz obdobja renesanse, ki krasijo
župnijsko Cerkev sv. Mavra. Vsi trije koledarji so enakih formatov, enaki so tudi oblikovno,
tako barvno kot tipografsko. V letošnjem lahko poleg posnetkov slikarskih umetnin najdemo
tudi tri avtorske fotografije: pogled na prezbiterij z glavnim oltarjem, pogled na enega od
stranskih oltarjev ter pogled na orgle in glavni vhod v cerkev. Pri delu so avtorju pomagali
Judita Miško, poznavalka notranjosti cerkve, Petra Miško Helvig pri prevajanju, Daniela
Tomšič z informacijami in župnik Janez Kobal. Fotografiranje v notranjosti cerkve je bilo
zahtevno, saj so nekatere slike na višini tudi 2,60 metra. V cerkev je moral Grižonič prenesti
vse luči iz svojega studia.
Sv. Maver, poleg sv. Donata in papeža Siksta II. eden od zaščitnikov mesta Izola, je bil prvi
škof v Poreču in je umrl kot mučenec. Sedanja Cerkev sv. Mavra je iz leta 1547 in je nastala
na temeljih starejše romanske cerkve, ki so jo porušili. Posvečena je bila leta 1533. Notranjost
cerkve so spremenili v baroku in nato v 19. stoletju.
Cerkev hrani dragocene umetnine najpomembnejših beneških slikarjev na platno iz 16. in 17.
stoletja. Sliki Čudež sv. Cite (1545–1563) in Miloščina sv. Lovrenca (1545–1563) pripisujejo
neznanemu slikarju iz delavnice Bernarda Strozzija. Obe prikazujeta dobroto in usmiljenje.
Marijo s pasom (1670) je naslikal Francesco Minotto. Sliko Sv. Maver mučenik (1581) je
naslikal Andrea Seccante. Sliko Marija z detetom in svetnika sv. Rok in sv. Boštjan (1603) je
naslikal Zorzi Ventura, ki se je zgledoval pri beneškem mojstru slikarstva Paolu Veroneseju.
Prenos Kristusovega trupla (1582) je podpisal Palma di Giovane. V Dalmaciji, Kvarnerju,
Istri in Zagrebu najdemo več kot dvajset njegovih del, ki jih je naslikal po naročilu cerkvenih
duhovnikov, bratovščin in plemičev. Marijo z otrokom na prestolu s svetnikoma sv.
Nikolajem in sv. Jožefom (1537) je naslikal Girolamo da Santacroce in je edino podpisano in
datirano delo tega avtorja v slovenskem primorju. Sliko sv. Boštjana (17. stoletje) je verjetno
naslikala Irene di Spilinbergo, učenka Tiziana Vecellija, vodilnega slikarja beneške šole
italijanske renesanse. Irene di Spilinbergo je bila slikarka in pesnica. Umrla je stara
enaindvajset let. Dve leti po njeni smrti so izdali knjigo njenih pesmi: 279 v italijanskem in
102 v latinskem jeziku. Sliko neznanega avtorja z naslovom Rožnovenska Marija (1589) sta
cerkvi podarili družini Carlini in Contesini.
Vidimo lahko, da so v izolski župnijski cerkvi ohranjena dela pomembnih slikarjev na platno
iz preteklosti. Avtor je trdno prepričan, da moramo tudi cerkveno umetnost ceniti kot
pomemben del naše dediščine. Ideološka prepričanja nas pri tem ne smejo omejevati. S
koledarjem je fotograf želel približati to dediščino tudi ljudem, ki sicer ne hodijo v cerkev.
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Prav tako meni, da bi morali cerkve vključiti v turistično ponudbo, saj na primer občina,
banke in zavarovalnice takih zakladov, kot jih hranijo cerkve, ne premorejo. V letu 2013 je
Cerkev sv. Mavra praznovala svojo 460. obletnico in koledar je Grižoničev prispevek k temu
pomembnemu jubileju. Kot domačin se že od otroštva živo zanima za preteklost Izole. Pri
fotografskih projektih nikoli ne gleda na dobiček, temveč z umetnostjo izpoveduje svoj odnos
in ljubezen do rodnega mesta.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 16.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=14&id=5722.
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Slika 206: Fotografija notranjosti Cerkve sv. Mavra. Foto: Remigio Grižonič.
Osnovna šola Dante Alighieri Izola
Razstava risb
V Središču za samostojno učenje v Mestni knjižnici Izola so svoje risbe razstavljali učenci
osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Dante Alighieri iz Izole. Na podlagi teh risb so
potem tudi oblikovali in natisnili svoj koledar za leto 2014.
 Ksenija Orel
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Slika 207: Risbe učencev Osnovne šole Dante Alighieri Izola.

Vitrine ustvarjalnosti
Janez in Marija Janežič
Bibliofilska zbirka starih knjig
Januarja in februarja 2013 sta ljubiteljska etnologa in zbiratelja starin Janez in Marija Janežič
iz Kopra v vitrinah ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola predstavila svojo bibliofilsko zbirko
starih knjig, ki vsebuje tako medicinske knjige iz 19. stoletja kot prve primerke otroških
slikanic, ki so bili izdane na Slovenskem. Razstavila sta tudi predmete, povezane s knjigami
in branjem: raznovrstna starinska držala za knjige, med katerimi sta pozornost najbolj
pritegnila dva masivna siva slončka, lovilec čebel in drugih insektov, ki se radi zaležejo med
starim papirjem, bralna očala in podobno. Razstava je pritegnila veliko število obiskovalcev,
saj je bila zanimiva zaradi starosti eksponatov.
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Slika 208: Stare knjige iz zbirke Janeza in Marije Janežič.
Ljudmila Deželjin
Ročni izdelki iz keramike
V marcu 2013 se nam je s keramičnimi izdelki predstavila gospa Ljudmila Deželjin, doma iz
vasi Korte nad Izolo. Gospa Ljudmila se je rodila leta 1951 v Šoštanju in se leta 1956 s starši
priselila v Piran. Oče in mama sta bila zaposlena v mesnici na piranskem Zelenjavnem trgu.
Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Piranu. Z dvaindvajsetimi leti se je poročila in z
možem sta se preselila v Lucijo. Do upokojitve je bila zaposlena na Splošni plovbi Piran. Leta
1998 se je družina preselila v hišo v Korte nad Izolo.
Ljudmili so bila že od nekdaj pri srcu ročna dela. Pravi, da je človek otipa, zato ne more biti
nikoli pri miru, vedno nekaj ustvarja z rokami. Nekoč je veliko šivala in pletla, po upokojitvi
se je lotila slikarstva, potem pa še keramike. Oblikovanja keramike se je učila na tečajih v
Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran, ki jih je vodila keramičarka Apolonija Krejačič.
Slikarstva se je najprej učila pri profesorici likovne vzgoje Liliani Stipanov v Piranu, nato pa
še v Luciji v trgovini z umetniškimi izdelki in materiali Unikat Art & Hobby pri mentorici
Suzani Bertok. Tu se je udeležila tudi več keramičnih tečajev. Veliko se je naučila tudi iz
knjig in prek interneta.
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S keramiko se ukvarja že skoraj deset let. Doma v Kortah si je naredila atelje in galerijo.
Kupila si je tudi keramično peč, sama pa si je naredila peč za raku tehniko. Čeprav je to njena
prva samostojna razstava, pa javnosti ni tako neznana, saj se redno udeležuje raznih sejmov,
kjer predstavlja svoje izdelke in jih tudi prodaja. V Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini
Piran je večkrat sodelovala na skupinskih razstavah. Pri srcu ji je uporabna keramika, izdeluje
na primer razne posode, sklede, nakit, lestence, tablice za hišne številke, krožnike, pirhe. Loti
pa se tudi okrasne keramike, predvsem raznih skulptur. Materiale in barve kupuje v Ljubljani,
Kamniku in Italiji. S keramiko se ukvarja večinoma pozimi, saj ima v drugih letnih časih
veliko dela na vrtu. Ob oblikovanju gline uživa, ker lahko sproti spreminja oblike. Delo jo
sprošča, saj lahko da prosto pot svoji domišljiji. V prihodnosti bi se rada naučila še slikanja v
akvarelni tehniki. Gospa Ljudmila rada tudi bere in je že dolgo zvesta članica naše knjižnice.

Slika 209: Okrasni izdelki Ljudmile Deželjin so tudi uporabni – na sliki so ženske figure, ki
služijo tudi kot posode s pokrovi.
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Nida Dudine
Ročni izdelki
V marcu nam je svoje ročne izdelke iz perlic in obarvanih najlon nogavic predstavila tudi
gospa Nida Dudine, z dekliškim priimkom Farina. Rodila se je leta 1939 v Višnjanu v hrvaški
Istri. Oče je bil kmet, mama pa gospodinja. Ima še mlajšega brata. V Višnjanu je končala šest
razredov italijanske in dva razreda hrvaške osnovne šole. Potem je pomagala doma na kmetiji
in v gospodinjstvu. Želela si je naprej v šole, vendar družina za to ni imela finančnih
možnosti. Veselila so jo predvsem ročna dela. Že kot otrok je rada kvačkala. Ker v Poreču ni
našla dela, je pri dvaindvajsetih letih prišla v Izolo še z dvema sestričnama, starima šestnajst
in osemnajst let. Našle so si skromno podstrešno sobico in se zaposlile v tovarni Arrigoni.
Večkrat so se selile, nato si je Nida našla svojo sobo. Iz tovarne Arrigoni je odšla delat v
tovarno Ampelea, ki se je nato preimenovala v Delamaris. Najprej je delala na zapiralnem
stroju, nato v pakirnici. V Izoli je tudi spoznala moža. Tam sta se poročila, praznovanje pa so
jima pripravili v njeni domači hiši v Višnjanu. Upokojila se je leta 1991. Takrat se je tudi
vpisala v Društvo invalidov. Od upokojitve naprej se ukvarja predvsem z ročnimi deli.
Najprej je vezla gobeline, potem je začela izdelovati rože iz pisanih najlon nogavic, zdaj pa
dela predvsem s perlicami. Rada tudi kvačka. Materiale kupi v Italiji, uči pa se iz knjig. V
prostem času dela na vrtu, kjer goji predvsem rože. Rada gre na sprehod in na pokopališče.
Ob večerih po televiziji spremlja poročila v italijanskem jeziku. Čeprav je včasih zelo rada
brala, predvsem so jo zanimali zgodovina in biografski romani, zdaj zaradi oči ne more več
veliko brati.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 19, št. 997 (7. marec 2013), str. 13.

Slika 210: Drevo iz perlic, izdelek Nide Dudine.
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Tamara Mikin
Kvačkani izdelki
Aprila 2013 smo v vitrini ustvarjalnosti imeli razstavo uporabnih in okrasnih predmetov, ki
jih v prostem času kvačka Izolanka Tamara Mikin, naša zvesta bralka, ki se vsako leto udeleži
tudi bralne akcije Primorci beremo.
Tamara Mikin je sicer kadrovnica, je mama, žena in gospodinja, ki bo po novem skupaj z
družino obdelovala tudi v bližini Izole najeti vrt. V prostem času rada bere, kvačka ali se
ukvarja z domačimi živalcami: doma imajo psička in želvo, imeli so tudi hišnega zajčka in
skobčevko.
Tamara pri kvačkanju daje prosto pot svoji domišljiji, te pa ji nikakor ne manjka, saj pod
njenimi rokami nastajajo vedno novi izdelki v različnih barvnih kombinacijah: ogrlice, uhani,
lasne sponke, elastike za lase, torbice in denarnice, prtički, otroški copatki, obeski za ključe,
pirhi, okrasni ovratniki, prijemalke za posodo, svečniki, razne posodice in drugi lepi izdelki.
Sama izdeluje tudi domače sivkino milo in kopalno sol s sivko, kar je vse lepo pospravljeno v
lični embalaži. Ob razstavi sem Tamari postavila nekaj vprašanj, na katera je rada odgovorila.
Tamara, bi se nam lahko najprej predstavila? Od kdaj živiš v Izoli, kam si hodila v šolo
in kje si zaposlena?
Otroštvo sem preživela v mojem Piranu. S prijateljico sva obrnili vsak kamenček na obali,
obiskali vse ladjice, ribarili in se potapljali v morju, raziskovali na obzidju in Punti … To so
res lepi, pravljični spomini. Obiskovala sem koprsko gimnazijo; ko sem bila v drugem
letniku, smo se z družino priselili v Izolo. Zaposlena sem v kadrovski službi, prebijem veliko
časa v pisarni, delo z ljudmi me veseli. Želim se izobraziti za psihoterapevta, trenutno pa se
izpopolnjujem v smeri kadrovskega managementa.
Kdaj pa si se začela ukvarjati z ročnimi deli? In kaj te je pritegnilo, da si se odločila
ravno za kvačkanje? Kdo pa te je kvačkanja učil?
Ročnih del sta me učili mama in nona že v otroštvu. Izhajam iz dalmatinske družine, kjer so
znale vse žene, mladenke in deklice kvačkati čipko. Ti stari, natančni, enobarvni vzorci so bili
zame pravi dolgčas in zguba časa. Z leti pa sem jima vedno bolj podobna, le da so ti stari
vzorci postali malce bolj živahni in uporabni. Obkvačkam prav vse, kar najdem: ključe,
obešalnike, okvirje, brisače, voščilnice, lučke, stolice, povsod visijo kvačkane rožice, srčki,
živalce. Ja, takšno kvačkanje pa je veliko bolj zabavno in predvsem uporabno.
Imaš morda še kakšne druge hobije?
Uživam v naravi in morju, v odtenkih zelene in modre barve, obožujem poletje. Rada berem
ali si ogledam dober film, ponosna sem na družino in prijatelje, z veseljem si vzamem čas
zanje. Ker imamo v družini mlado plavalko, ki ima treninge prav vsak dan, se včasih počutim
kot taksistka.
Kdaj pa najdeš čas za ročna dela?
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Kvačkam kadarkoli, kjerkoli in to me sprošča. Včasih sem tako neučakana, da bi videla
rezultat svoje ideje, da se zvečer spanec kar premakne za nekaj ur.
Vidim, da ti je všeč tudi kombinirati barve. Kje pa kupuješ prejico za kvačkanje?
Ja, barve prejic so kar problem, zato jo kupim na zalogo in nato kombiniram barve, ki jih
imam. Kupujem barve, ki mi padejo v oči, nekaj časa zeleno, nato so mi bili všeč odtenki
vijolične in temno rdeče pa rumene. Kupovati prejico po neki ideji pa je prenaporno in vzame
preveč časa.
Po novem se boste člani vaše družine začeli ukvarjati tudi z vrtnarstvom. Se veseliš
tega? Kaj ti pomeni narava?
Ja, res je, pričeli se bomo ukvarjati z urejanjem vrtička v okolici Izole. Komaj čakam. Stik z
zelenim, vonj po travi in vlažni zemlji, toplina sonca me opomnijo, da še diham in živim. Stik
z naravo me vrača v otroštvo in upam, da bo še bolj povezal tudi mojo družino in moje
prijatelje.
Ti si tudi naša zvesta bralka. Kaj ti pomeni branje? Si od vedno rada brala? Kakšne
knjige imaš najraje? Katero bi priporočila našim bralcem?
Kot otrok sem prebrala vse, kar sem našla v knjižnici, cele noči sem brala pod odejo. Knjiga
je kot dober prijatelj, pomaga ti pri reševanju življenjskih problemov, te nasmeje, sprosti.
Pravijo, da se knjiga sama ponudi, ko jo potrebuješ. Od vedno so me privlačile ezoterika,
mistika in duhovnost oziroma zavestno iskanje sebe. Vsekakor pa bi priporočila Egipčansko
knjigo mrtvih.
Kadar le moreš, se udeležiš tudi naših prireditev. Kako ocenjuješ dogodke in prireditve,
ki jih organiziramo? Bi si želela še kakšnih drugih prireditev, predavanj?
Pohvale in čestitke za vse aktivnosti, ki jih organizirate v Mestni knjižnici Izola! Z veseljem
se udeležujem predavanj in delavnic, saj jih je toliko, da bi težko še kaj dodala.
Tamara, zahvaljujemo se ti za pogovor. Bralce pa vabimo k ogledu tvojih izdelkov in
seveda tudi k nakupu!
Špela, najlepša hvala tudi tebi in sodelavkam.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 19, št. 1002 (11. april 2013), str. 12.
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Slika 211: Kvačkane torbice Tamare Mikin.
Srednja šola Izola
Ročno izdelane punčke
V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola so bile v prvi polovici maja na ogled ročno
sešite punčke iz cunj, ki so jih izdelale dijakinje tretjega letnika Srednje šole Izola, smer
Predšolska vzgoja. Razstava se je za javnost odprla v ponedeljek, 6. maja, spremljal jo je
kratek kulturni program in pogostitev, ki so jo pripravili dijaki iz Srednje gostinske in
turistične šole Izola.
Vse se je začelo z navdušenjem dijakinje tretjega letnika smeri Predšolska vzgoja na Srednji
šoli Izola, ko je ob začetku šolskega leta 2012/13 pri predmetu Igre za otroke, ki ga poučuje
profesorica Franka Viler, izvedela, da bodo pri pouku izdelovali punčke iz cunj. »Moja babica
je mojstrica v izdelovanju punčk iz cunj,« je razglasila dijakinja Elen Novak, gospa Alenka
Bakotič, njena babica, pa ni niti za sekundo oklevala, ko jo je profesorica povabila k
sodelovanju. Izdelovanje punčk iz cunj se je začelo v januarju v okviru rednega praktičnega
pouka in je potekalo vse do maja, ko so se dijakinje in njihovi mentorici odločile, da punčke
razstavijo in pokažejo javnosti. Gospa Alenka Bakotič je svoje znanje, izkušnje in pomoč
nudila brezplačno in prostovoljno; nasploh se je gospa izkazala kot odlična mentorica.
Dijakinje so pri šivanju punčk iz cunj uporabile ostanke blaga, spoznale so postopek izdelave
kakovostne igrače, dobile so kar nekaj šiviljskih spretnosti in smisla za oblikovanje. »To
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veščino izdelovanja punčk iz cunj bodo lahko kot vzgojiteljice v vrtcih s pridom uporabile v
svojem bodočem delovnem okolju,« je ob odprtju razstave pomenljivo pripomnila Franka
Viler, profesorica in mentorica pri projektu izdelovanja ročno sešitih punčk iz cunj. Projekt je
kakovosten in se bo izvajal tudi v bodoče, so prepričanji na Srednji šoli Izola.
 Ksenija Orel

Slika 212: Dijakinje pri šivanju punčk. Foto: Ksenija Orel.
Obalno društvo za cerebralno paralizo, Center Sonček Koper
Ročni izdelki
V maju in juniju 2013 smo si lahko v vitrini ustvarjalnosti Mestne knjižnice Izola ogledali
razstavo ročnih izdelkov, ki so jih izdelali varovanci Centra Sonček Koper Obalnega društva
za cerebralno paralizo. V Središču za samostojno učenje pa so bile razstavljene slike na svilo,
ki so prav tako nastale v delavnici Centra Sonček Koper.
Obalno društvo za cerebralno paralizo je povezano v Sonček – Zvezo društev za cerebralno
paralizo Slovenije. To je neprofitna, nevladna in nepolitična nacionalna invalidska
organizacija. Ustanovljena je bila leta 1983. Vanjo se združuje petnajst regijskih društev za
cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Športno društvo
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cerebralne paralize Žarek in Sončkov klub. V društva se združuje več kot 4000 oseb s
cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev in strokovnih sodelavcev.
Zveza Sonček se zavzema za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove
telesne in intelektualne sposobnosti, za življenje v sožitju z vsemi prebivalci. Prizadeva si
ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih
sprejemalo brez vrednostnih predznakov, ki bo strpno do drugačnosti in bo zagotavljalo
socialno vključenost in dostojno življenje tudi za prebivalce z zmanjšanimi intelektualnimi ali
telesnimi sposobnostmi.
Društva Sonček so zasnovana kot centri z raznolikimi kulturnimi, športnimi, rekreacijskimi,
družabnimi in izobraževalnimi programi. Osrednja dejavnost centrov je program varstva,
usposabljanja in zaposlovanja pod posebnimi pogoji. V varstveno-delovnih centrih Sonček se
varovanci posvečajo različnim kreativnim delom: slikajo na svilo, pletejo, ustvarjajo iz gline,
papirja, lesa.
Bivajo lahko v stanovanjskih skupinah in prilagojenih stanovanjih. Zveza nudi uporabnikom
svetovalno pomoč, različne informacije, rehabilitacijo, zdravstveno-terapevtske kolonije,
počitnice in dnevni prevoz s kombiji.
Razstava izdelkov uporabnikov Centra Sonček Koper je dokaz, da smo vsi ljudje lahko
ustvarjalni, če si tega le dovolj želimo. Vsak od nas lahko druge obogati s svojo različnostjo
in pogledom na svet.

Slika 213: Nekaj izdelkov varovancev Centra Sonček Koper.
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Karmen in Danilo Pegan
Stekleni okrasni in uporabni izdelki
V juliju in avgustu 2013 so vitrine ustvarjalnosti napolnili izdelki, ki sta jih iz stekla ustvarila
Karmen in Danilo Pegan iz Kopra: pladnji, krožniki, sklede, lončki, vazice, pepelniki,
svetilke, nakit in drugi drobni predmeti. Na stene pa sta obesila slike, narejene iz stekla in
pobarvane s posebnimi barvami.

Slika 214: Nekaj steklenih izdelkov zakonskega para Pegan.
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Miloš in Milenka Arsenov
Keramični izdelki
V poletnih mesecih leta 2013 so si lahko obiskovalci v vitrinah ustvarjalnosti ogledali
razstavo risb in keramičnih izdelkov, delo Miloša in Milenke Arsenov iz Izole. Ker smo o
mami Milenki pisali že v prvem katalogu, se bomo tokrat posvetili njenemu sinu.
Miloš Arsenov je bil rojen v Kopru. Obiskoval je Osnovno šolo Vojke Šmuc, Srednjo
gostinsko in turistično šolo Izola ter Fakulteto za management v Kopru. Ker je bil likovni
pouk njegov najljubši predmet že od prvega razreda osnovne šole dalje, se je kasneje vpisal še
na Art Institute v britanskem Bournemouthu, University for the Creative Arts, kjer je pridobil
naziv ilustrator. Nekaj let je kot samostojni podjetnik risal portrete v turističnem Portorožu,
večinoma po fotografijah. Sicer veliko portretira ženske in otroke. Njegova druga ljubezen je
oblikovanje gline. Pod njegovimi prsti nastajajo človeške in živalske miniaturne figurice,
oblikoval pa je tudi že nekaj šahovskih setov. Kipce glazira – rad ima svetle barve glazur – in
zapeče v peči za keramiko v prostorih Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola,
katerega član je. Sicer pa se želi še naprej izpopolnjevati v risanju in ilustraciji.
Prvič je razstavljal slike v temperi pred nekaj leti s člani društva LIK v cerkvici na
Gregorčičevi ulici v Izoli. V Maidstonu v Veliki Britaniji, kjer je študiral ilustracijo, je leta
2007 razstavljal risbe. V Mestni knjižnici Izola je razstavljal že večkrat, tudi ob Dnevih
evropske kulturne dediščine.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač, št. 1013 (4. julij 2013), str. 9.

Slika 215: Kipci Miloša Arsenova.
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Nataša Pezdir
Ročni izdelki
V avgustu 2013 smo naše obiskovalce povabili k ogledu nove razstave v vitrinah
ustvarjalnosti. Sonček je zamenjala Nataša Pezdir z Gorenjske. Sama izdeluje papir in iz
njega oblikuje voščilnice in pisemske ovojnice v različnih barvah: modri, rumeni, rožnati in
vijolični. V maso za papir dodaja razne rastline in druge naravne snovi, tako da je vsaka
voščilnica unikatna. Poleg tega slika na svilene rute in šale, kvačka razne okrasne predmete in
fotografira naravo. Vsi izdelki so ročno narejeni. Natašo smo ob razstavi prosili, da nam
odgovori na nekaj vprašanj, kar je rada storila.
Nataša, bi se nam lahko za začetek predstavila? Kot lahko vidimo na tvojih vizitkah, si
doma z Zgornjega Brnika pri Cerkljah na Gorenjskem. Si tam odraščala, hodila v šole?
Kaj pa si po poklicu?
Res sem večino svojega otroštva preživela na Zgornjem Brniku, kjer sta starša sezidala novo
hišo, do svojega četrtega leta starosti pa sem živela v Kranju v stolpnici. Že kot majhna
deklica sem bila polna ustvarjalnih idej in sem vedno znova naredila kaj novega iz različnih
materialov. Hodila sem tudi v glasbeno šolo, kjer sem se učila igrati klavir. Srednjo šolo sem
obiskovala v Ljubljani, ravno tako fakulteto. Po poklicu sem diplomirana vzgojiteljica
predšolskih otrok. Zaposlena sem bila v več različnih vrtcih in se izobrazila tudi za pedagoga
montessori za starost od treh do šestih let. Letos sem v Veržeju naredila tudi tečaj nacionalne
poklicne kvalifikacije za lončarja. Tako odkrivam nova obzorja in se veselim vsake nove
spretnosti.
Tvoje podjetje se imenuje Unikati Nati. Kako si se lotila ročnega izdelovanja papirja,
slikanja na svilo, kvačkanja, fotografiranja?
Kvačkanja me je naučila mami, ko sem bila v nižjih razredih osnovne šole. Čeprav sem zaradi
napak skoraj pol prvega prtička podrla, mi to ni vzelo upanja, ampak me je še bolj
spodbudilo. Pot odkrivanja fotografije pa je tudi že dolga, najbolj pa je povezana z iskanjem
sebe, narave, boga, smisla življenja. Sem amaterska fotografinja, vendar se lahko izrazim
skozi podobe, prizore, utrinke, največ iz narave. Imela sem že nekaj samostojnih razstav.
Izdelovanje papirja pa ima zanimivo pot. Dolgo sem si že želela oblikovanja iz gline in tudi
obiskovanja tečaja s tega področja. Ker mi takrat to še ni bilo omogočeno, zaradi zdravstvenih
razlogov pa svojega poklica nisem mogla opravljati, sem iskala načine, kako pričeti
samostojno ustvarjalno pot. Dobila sem idejo za izdelovanje papirja, saj za to ne potrebuješ
veliko kupljenega materiala (v primerjavi z lončarstvom). Samo delo je zelo sproščujoče in
tako sem tudi počasi okrevala, saj je ustvarjanje odlična terapija za vsakovrstne težave.
Bi nam morda lahko opisala postopek ročne izdelave papirja?
Seveda. Za izdelavo potrebujemo nekaj pripomočkov. Dva lesena okvirja, na enem od njiju pa
napeto mrežo (jaz uporabljam kar mrežo proti komarjem). Potrebujemo še posodo z vodo,
krpe za brisanje tal, gobo, multipraktik in veliko prostora. Najlažje je reciklirati že popisan bel
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pisarniški papir, časopisa ne priporočam, ker je v njem preveč sivine. Dodajamo lahko
različne barve, ostanke zidnih barv, tempera barv ali pa uporabimo kar barvni papir. Papir
natrgamo ali narežemo, namočimo, potem pa ga zmeljemo v kašo. V kadičko natočimo toplo
vodo, dodamo kašo, barvo in razne dodatke (travo, rožice, začimbe, eterično olje, bleščice). Z
okvirjem nato ujamemo papirnato kašo (pulpo), počakamo, da se odcedi in jo previdno
stresemo na krpo. Bodoči list papirja tudi obtežimo, nato pa še sušimo. Na koncu ga lahko
tudi zlikamo, da je bolj raven. Priporočeno je pulpi dodajati lepilo ali škrob, da se črnilo pri
pisanju ne razliva, vendar ga jaz po navadi ne dodajam, ker se tudi brez njega ravno tako
lahko dobro piše. To je osnovni postopek. Sama sem pri vsaki seriji izdelave ugotovila, kako
se da delo poenostaviti, in sem si oblikovala cel sistem za hitrejšo izdelavo večjih količin
papirja. Je pa to zelo zamudno delo, še posebno zato, ker je vse narejeno ročno. S pomočjo
tehnike linoreza sem si izdelala tudi kalupe, v katerih papir dobi reliefno obliko. To pa daje
izdelkom tudi dodano vrednost.
Letos poleti so lahko Izolani tvoje izdelke kupili v trgovinici društva Svilena pot. Kako
pa si izvedela za možnost razstavljanja v naši knjižnici?
Če se prav spominjam, je pobuda za razstavo prišla prek spletnega obvestilnika E-uvid, kamor
sem poslala nekaj informacij o svojih izdelkih. Nato me je na moje veliko presenečenje v epoštnem predalu pričakalo vabilo gospe Špele Pahor iz vaše knjižnice, ali bi bila pripravljena
razstavljati v vitrini ustvarjalnosti. Povabilo sem tudi z veseljem sprejela.
Si morda razstavljala tudi kje na Gorenjskem?
Da, izdelki so potovali že na Bled, kjer so tudi bili na ogled v vitrini ustvarjalnosti v knjižnici,
sicer pa je bila prodajna razstava tudi na pokriti tržnici Domača vas v Kranju. Tri fotografske
razstave s svetopisemskimi citati, ki so nastale ob Svetopisemskem maratonu v zadnjih nekaj
letih, so bile na ogled v Ljubljani, potem pa so bile ponovitve razstav še v Preski pri
Medvodah, v Bohinju in še na nekaj mestih v Ljubljani. Te razstave so bile namenjene
predvsem oznanjevanju Božje besede, ki nam je včasih lahko zelo tuja, okrepljena s
fotografijo pa lažje doseže srce sodobnega človeka.
Imaš morda še kakšne druge hobije, na primer branje knjig, gorništvo, pohodništvo,
potovanja ali kaj drugega?
Trenutno je moj največji hobi in hkrati tudi delo za preživljanje lončarjenje. Nekje sem
prebrala, da keramika ni posebna stroka, ampak neozdravljiva bolezen. Strinjam se, saj
povsem drži, da ko enkrat začneš delati z glino, te povsem prevzame in zasvoji.
Kje pa lahko sicer naši obiskovalci kupijo tvoje izdelke? Prodajaš morda tudi prek
spleta?
Izdelke lahko naročijo glede na svoje želje in potrebe, najlažje kar prek spleta. Trenutno še
nimam svoje spletne strani, imam pa stran na Facebooku, ki jo lahko obiščejo tudi tisti, ki
niso registrirani. V Facebookov iskalnik vtipkate Unikati Nati ali pa vprašate strica Googla.
Nekaj izdelkov je možno kupiti v knjigarni Ognjišče v Kranju, v Hiši kruha pri Svetem Duhu
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pri Škofji Loki in v Ignacijevem domu duhovnosti v Ljubljani. Lahko vzamete že izdelane
predmete ali pa vam jih naredim po vaših željah.
Nataša, lepo se ti zahvaljujemo za pogovor in želimo veliko uspehov pri ustvarjanju!
Z veseljem. Hvala vam za možnost razstavljanja in tale prijeten klepet. Ob tem bi rada
spodbudila vse vaše bralce k ustvarjanju, saj je prav vsak med nami lahko malo umetnik. Za
konec pa še misel Frančiška Asiškega, ki me vedno znova nagovori. »Kdor dela z rokami, je
delavec. Kdor dela z rokami in glavo, je obrtnik. Kdor dela z rokami in glavo in srcem, je
umetnik.«
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 20. september 2013,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=5391.

Slika 216: Nekaj izdelkov Nataše Pezdir v vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola.
Dušan Štrancar
Pustne maske hrušiških škoromatov iz lipovega lesa
Ob Dnevih evropske kulturne dediščine, ki so bili v letu 2013 posvečeni ohranjanju slovenske
dediščine, smo imeli v Mestni knjižnici Izola prav posebno razstavo. K sodelovanju smo
povabili gospoda Dušana Štrancarja, rezbarja samouka iz vasi Hrušice v Brkinih. Na razstavi
v vitrini ustvarjalnosti je bilo na ogled dvanajst njegovih ročno izdelanih in poslikanih mask.
Gospod Dušan Štrancar nadaljuje tradicijo izdelovanja lesenih mask, ki vsako leto ob pustu
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zaživijo, vendar pri tem daje prosto pot tudi svoji domišljiji. Maske ali »obličja«, kakor jih
imenujejo domačini, ki jih izdeluje iz lipovega lesa, je začel delati pred desetletji in jih je do
sedaj naredil že večje število. Upodabljajo like starodavnega običaja pustovanja ali
škoromatije v domači vasi Hrušici. Nosijo jih škoromati z zguonci, ti zeleni, ti kmečki in drugi
pustni liki. Ker izdelka ni brez njegovega izdelovalca, se nam je zdelo prav, da gospoda
Dušana malo boljše spoznamo, zato smo mu postavili nekaj vprašanj.
Gospod Dušan, bi se nam morda najprej predstavili? Kje ste se rodili in odraščali in
kako vas je pot zanesla v Brkine?
Moje dosedanje življenje je manjše potovanje po Sloveniji. Rodil sem se v Kočevju mami
Notranjki in očetu Kraševcu. V otroštvu sem živel v Hrpeljah, svoj dom pa sva si skupaj z
ženo ustvarila najprej v Podgradu in nato v Hrušici, torej v Čičariji in Brkinih, kjer se zares
počutim doma.
Kakšna je bila vaša poklicna pot in kdaj ste se upokojili?
Upokojil sem se pred petimi leti po štiridesetih letih dela v državni administraciji, torej dela z
suhoparnimi, zakonsko predpisanimi postopki, ki ne dopuščajo nobene kreativnosti in
inovativnosti. Vse je že predpisano in zaukazano. Včasih gre celo za neživljenjsko
spoštovanje pravil. To je gotovo eden od razlogov, da je delo z ljudmi velikokrat zelo stresno,
zato sem, morda celo nezavedno, sprejel izziv izdelave maske. Oblikovanje v lesu ponese
misli in osredotočenje popolnoma drugam in tako pomirja.
Kako je prišlo do tega, da ste začeli izdelovati lesene pustne maske?
Škoromati so v devetdesetih letih minulega tisočletja staro opravo zelo izpopolnili. Prevladala
je odločitev, da se odpovedo polovičarskemu oblačenju za škoromatijo. Za izdelavo novih
kožuhov so šli po strojene ovčje kože v Prekmurje, ker jih doma nihče več ne stroji. Stare
zvonce so dopolnili z novimi. Izdelali so kape s papirnatimi rožami. Na vsaki kapi mora biti
preko dvesto papirnatih rož, torej je to skupaj kar nekaj tisoč rož. Prav tako so naredili
pokrivalo, kapo za škopita s ptico ujedo, ki je bogato ovenčano z lepimi ptičjimi peresi in tako
naprej. Vsak lik so izdelali skrbno in se pri tem držali tradicije. Na srečo škoromatija v
Hrušici ni bila nikoli pozabljena in je večina vaščanov dobro poznala ta ljudski običaj in
izdelavo pustnih kostumov. Pri delu so sodelovale tudi nekatere ženske, predvsem pri izdelavi
papirnatih rož in šivanju oblačil. Tradicija tudi veleva, da imajo posamezni liki lesene maske,
obličja. Prišli so na idejo, da jih naredijo na kopirnem lesnoobdelovalnem stroju pri Baronu v
Klancu. Stroj ni bil natančen. Naredil je večje število grobo obdelanih prednjih delov mask, ki
jih je bilo treba kasneje še izdolbsti od zadaj in na fino obdelati ter prirediti za nošenje. Nekaj
teh surovcev so ponudili v obdelavo tudi meni in tako sem se srečal s pravim izzivom. Strojno
obdelan del lesa ni imel zadostne globine, ker je pobral veliko preveč lesa in za kakšno večjo
izraznost ni dajal možnosti. Poskus strojne priprave lesa se ni obnesel in za naš ljudski običaj
ne ustreza. Odločil sem se, da si najdem svoj kos lesa in začnem »iz nič«.V mislih sem se
skušal dati v kožo starih mojstrov, Jernaka, Mrklina, Očarja, ki so v svojem skednju ali jegnu
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s preprostim orodjem, ki ga je lahko imel skromen kmet, izdelali maske. Dokazati sem si
hotel, da so nekoč lahko obstajali mojstri, ki so, čeprav brez tovrstne izobrazbe, zgolj z dobro
voljo in velikim talentom ter sposobnostjo proučevanja človeškega obraza, izrezljali popolna
lesena obličja. Prepričal sem se, da veliko pri tem štejeta veselje in seveda ustvarjalni nemir,
neka notranja energija, ki te požene v tovrstno izpovednost. Tudi spoštovani prijatelj in rezbar
Luigi iz Italije mi je pripovedoval, kako je v Reziji naletel na gospo, ki je delala lesene maske
kar z nabrušenimi izvijači. To si je skoraj težko zamisliti, ampak očitno jo je gnala ta
ustvarjalna energija, da je premagala težave, ki jih je imela z slabim orodjem.
Ste imeli takrat, ko ste si vaščani prvo masko izposodili v Slovenskem etnografskem
muzeju, kakšne težave?
Hrušičani so vztrajali, da je maska, ki so jo raziskovalci odnesli iz vasi v šestdesetih letih, še
vedno njihova in je prav, da se po toliko letih enkrat spet vrne v vas. Bili so dovolj
prepričljivi, saj so jo iz etnografskega muzeja prijazno posodili, a le za nekaj časa.
Maske izdelujete iz lipovega lesa. Kje pa les nabavite in ali je težko priti do njega? Ali
danes ljudje še znajo sušiti les?
Kvaliteten les je v tem času zelo težko dobiti. Drevesa podiramo vse leto za kurjavo. Tudi
kvaliteten les v glavnem konča v mlinih, kjer ga predelajo v pelete za ogrevanje. Pomembno
je, da je pot od surovine do konkretnega zaslužka čim krajša. Tu in tam kdo poseka lipo na
svojem vrtu, ampak to je tudi vse. Pusti jo ležati na zemlji, iz katere dobiva vlago in tako les v
nekaj letih propade. Nekdaj so natančno vedeli, ob kateri luni je treba drevo posekati in kako
les ohraniti na suhem, da ne dobi velikih razpok zaradi prevelike izpostavljenosti vremenskim
vplivom.
Da je lipov les mehak, vemo že iz Levstikove pripovedi o Martinu Krpanu, saj je ta
samega cesarja primoral, da poseka košato lipo nad kamnito mizo na vrtu, da si je iz nje
naredil debel kij. Lipov les je primeren za obdelovanje, vendar najbrž traja kar nekaj
časa, da iz kosa lipovine naredite obličje?
Tudi sam dolgo nisem vedel, na primer, da obstajata dve vrsti lipe. Ena je zelo svetla in
mehka, druga pa bolj temno rumena in trša. V našem kraju ju ločijo na lipo in lipca. Razlika
je zelo vidna tudi na listih, eni so manjši in drugi veliko večji. Torej če naletim na mehko lipo,
mi zaigra srce, ker lahko med delom držim dleto le z dvema prstoma in je obličje narejeno
veliko prej.
Kakšno orodje in kakšne veščine so še potrebne človeku, ki se loteva izdelovanja mask?
Najbrž je treba imeti tudi občutek za globino, tridimenzionalnost?
Resnično ni prav prijeten občutek, ko se znajdeš pred velikim neobdelanim kosom lesa in
začneš s prvimi potezami. Pomembno je, da spremljaš, na kateri globini mora biti nos,
ustnice, oči, brada in tako naprej. Če odvzamemo preveč na določenem mestu, je to
nepopravljiva napaka in tak ponesrečen izdelek gre v peč. Bolj fina obdelava daje možnost
izdelave obraznih detajlov. Ti dajejo izraznost maski. Maske škoromatov so zelo raznolike,
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vsaka zase je pravzaprav unikatna. Tako je gotovo bilo tudi nekoč, saj je izdelovalec, lahko
sta se spravila k izdelavi tudi dva ali celo trije skupaj, izdelal masko na svoj način. Na
karnevalu v Nemčiji sem videl nastopati velike nemške pustne skupine, kar preko dvesto
udeležencev, ki so nosili sicer zelo lepe lesene maske, vendar se je na daleč videlo, da so vse
do podrobnosti identične, strojno narejene in polakirane, da so se svetile.
Barve, ki jih uporabljate, so naravne. Jih sami izdelujete? Kako?
Pri barvah je treba resnično biti pozoren, saj se maska nosi na obrazu. Lik sez zguonci veliko
skače in se gotovo močno poti tudi v obraz. Malo bolj masivna obličja pogosto povzročijo
manjše odrgnine na koži. Uporaba barv, ki bi še dodatno dražile kožo, bi bila vsekakor
neprimerna, zato kot barvilo uporabljam naravne okside, ki jih fiksiram z ravno tako naravnim
čebeljim voskom. Barvila nanesem čim manj, saj bi v nasprotnem primeru prekril videz
strukture lesa in tako bi maska postala na pogled kot plastični odlitek. Sicer pa tudi stara
hrušiška maska v etnografskem muzeju ni močno obarvana.
Vi ohranjate tradicionalna pustna naličja, dodajate pa jim tudi svojo osebno noto. Kje
pa je po vašem meja, ko so maske še tradicionalne in kako pazite, da je ne prekoračite?
Seveda se držim tradicije, vendar sem prepričan, da so tudi stari mojstri dali svoji
ustvarjalnosti in domišljiji krila. Ljudska obrt je bila tako kot ljudska umetnost živa in se ni
pustila ukalupljati. Zaenkrat sem, kot zgleda, še vedno v obdobju velikega občudovanja
čudovitih obraznih potez na človeškem obrazu. Neprenehoma opazujem obraze okoli sebe,
tako da včasih pride do nerodnosti, ko oseba v moji bližini ali mimoidoči opazi, da strmim
vanj. Tako večkrat zaznam take obraze, ki bi jih najraje kar takoj upodobil. Morda bom, ko
zadovoljim to znatiželjnost, prešel v stiliziranje in minimizacijo.
Vaše maske so prav humorne: eni ste naredili celo bradavico na nosu, drugi škrbaste
zobe, spet tretji brke iz mahu, ki spominjajo na antene … Kako pri vas pride do ideje?
Škoromatija je danes en sam hec, veselje in zabava. Velikokrat so se prav v tem času šalili na
tuj račun s tem, da so poudarili določene telesne hibe. V preteklih časih je bilo veliko ljudi
brez zob, saj niso imeli svojega zobozdravnika, manj pogosto so se brili, bili so skromno
oblečeni, zgubani in niso skrbeli za obrazno lepoto kot danes. Pri izdelavi maske so
uporabljali tudi veliko stvari iz narave, saj so se vsak dan veliko gibali v njej. Večinoma
škoromat, ki pride naročit masko, reče: »Čuj, naredi mi hedu grdu obličje.«
Vas so kot rezbarja povabili tudi v konzorcij Mascherai alpini. Ta združuje rezbarje
evropskih alpskih dežel, ki se ukvarjajo z izdelovanjem pustnih mask. Iz katerih držav
so člani društva? Bi morda lahko povabili rezbarje iz teh dežel, da razstavljajo v
Sloveniji?
Pred leti sem jih po naključju spoznal. To je bilo v Cerknem, kamor so prišli na povabilo
Cerkljanov. V njihovem pustnem izročilu uporabljajo vsi liki leseno masko in ne samo to, na
obrazu jo morajo nositi ves čas. Mojstra, ki je zanje dolga leta izdeloval maske, so izgubili. Z
organizacijo rezbarske delavnice so želeli spodbuditi koga od domačinov k temu delu.
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Italijanski rezbarji so bili več kot navdušeni, ko so videli naše maske. Presenečeni so bili, da
so naleteli na tradicijo uporabe lesene maske v pustnem karnevalu v njim tako oddaljenem
kraju. Kar malo s težavo sem se odločil, da bi sodeloval z njimi. Sedaj sem zadovoljen in
vesel, ker sem našel čudovite prijatelje, ki prihajajo iz alpskih dolin in podalpskih krajev od
Furlanije do švicarske meje, avtonomne pokrajine Južne Tirolske in Imsta na avstrijskem
Tirolskem. V zadnjem času tečejo pogovori o pristopu v konzorcij z rezbarji iz južne
Nemčije, ki prav tako čudovito oblikujejo les. Vsekakor upam in si želim, da se ta skupina
enkratnih mojstrov obdelave lesa predstavi še nekje pri nas. Vendar to morda ostane samo
pobožna želja, saj taka predstavitev stroškovno ni primerna za današnji čas. Letos smo se
predstavljali v Moeni, turističnem kraju dokaj blizu velikih mest. Pritegnili smo veliko
občudovalcev, od starejših do najmlajših. Povabili so nas tudi že za naslednje leto.
Ste morda svoje maske razstavljali tudi kje drugje?
Največja in najlepša razstava je vsekakor vsakoletni pust v Hrušici, kamor ste vedno prijazno
vabljeni. Poleg tega pa sem do sedaj razstavljal najprej v domačem Cerknem in nato
predvsem v Italiji, in sicer v Schignanu nad Comskim jezerom, le nekaj kilometrov od
švicarske meje, v furlanskem Tarcentu in letos v Moeni, v dolini Fiemme sredi Dolomitov.
Moje maske so z domačo pevsko skupino Hrušiški fanti odpotovale v daljno Avstralijo in tam
ostale kot darilo v slovenskih kulturnih domovih. Ena je od lani v Slovenskem muzeju v
Clevelandu v ZDA, kamor jo je odnesel rojak iz druge generacije Slovencev v Ameriki. Tudi
v Nemčiji sta dve, in to v muzeju lesenih mask gospoda Michaela Stohra iz Diedorfa pri
Augsburgu, ki je do sedaj zbral več tisoč mask po vsem svetu. Zelo me veseli, da so tokrat
izdelki iz moje garaže razstavljeni tudi v izolski knjižnici, kjer sem bil zelo prijazno sprejet in
se za to zelo lepo zahvaljujem.
Vi svojih mask ne prodajate, izdelujete jih izključno za potrebe škoromatije. Ali te
maske morda izdelujejo tudi drugi rezbarji v vaših krajih? Pa je med mladimi kaj
zanimanja za ohranjanje tovrstne rokodelske spretnosti? Imate morda že kakega
naslednika?
V zimskem času, ko narava počiva, grem v garažo, kjer na toplem, ob peči za centralno gretje
na drva, rezljam maske. To je kraj, kjer se, ob glasbi iz radijskega sprejemnika, lahko v miru
posvetim potezam na maskah. Sin mi je že večkrat rekel, da delam podobe preminulih. Res je,
in pustna maska je prav gotovo ponazarjala tudi to, nekakšen stik z onstranstvom, z ljudmi, ki
so odhajali. Želim si, da bi lahko pomagal pri prvih korakih nekomu, ki bi ga veselilo to delo.
Na vseh dosedanjih predstavitvah sem opazil, da imajo ljudje radi les, njegovo mehkobo in
toplino. Imel pa sem tudi kar nekaj zelo mladih občudovalcev, ki so se ves čas držali ob moji
delovni mizi in se niso odzivali niti, ko jih je mamica klicala.
Gospod Dušan, zahvaljujemo se vam za pogovor. Bralce pa vabimo k ogledu razstave
pustnih obličij hrušiških škoromatov, ki bo v vitrini ustvarjalnosti do sobote, 5. oktobra.
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• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 11. september 213,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=5389.

Slika 217:Maske Dušana Štrancarja.
Ljubica Žvab
Škoromatek in velika pustna kapa hrušiškega škoromata
Ljubica Žvab je upokojena učiteljica matematike iz Izole, po rodu iz Brkinov, kamor se rada
vrača. Zanimajo jo ročna dela in vse, kar je povezano z dediščino v Brkinih, posebno s
brkinsko pustno dediščino. Izdeluje papirnate rože za kape škoromatov, papirnate kape in
lesene modele škoromatov, ki jih tudi obleče v pustno nošo.
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Slika 218: Škoromatek, ki ga je izdelala Ljubica Žvab. Foto: Ljubica Žvab.
Lijana Perko
Punčke iz cunj, lutke, krinoline
Lijana Perko je septembra 2013 v vitrini ustvarjalnosti razstavila iz cunj sešite punčke, s
kakršnimi so se nekoč igrali otroci, in punčke, oblečene v noše, značilne za različne slovenske
pokrajine. Šiviljo Lijano Perko smo povabili k pogovoru.
Gospa Lijana, bi se nam morda najprej predstavili? Od kod ste doma, koliko časa že
živite v Izoli in kaj ste po poklicu?
Prihajam iz Štajerskega, vendar sem dolgo časa živela v Ljubljani, sedaj pa že štiri leta živim
v tej prelepi Izoli, kakor ji pravijo ljudje.
Koliko časa pa se že ukvarjate s šivanjem in kaj vas je k temu pritegnilo?
Dejansko šivam že od otroških let. Zamisli sem si zapisovala in risala že v petem razredu
osnovne šole ter se sama naučila šivati na maminem črnem šivalnem stroju Bagat.
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Kaj pa najraje šivate?
Imam neverjetno domišljijo, smisel za oblikovanje, torej se lahko lotim veliko različnih stvari,
nimam neke posebne določene.
Veliko sodelujete na sejmih domače obrti. Kateri vaši izdelki so ljudem najbolj všeč in
kaj gre najbolj v promet?
Najbolj so jim všeč štole, pasovi in drobni izdelki s sivko. V zadnjem času pa moje čudovite
lutke iz blaga, platna in čipk.
V Mestni knjižnici Izola ste imeli kar nekaj razstav torbic. Tokrat pa ste sešili punčke iz
cunj in take, ki so oblečene v noše. Kako ste dobili idejo za šivanje punčk in noš?
Ves čas svojega življenja se že oziram v preteklost, rada imam antiko, predvsem pa obdobje
15. stoletja.
Ste se morda tudi vi igrali s takimi punčkami, ko ste bili še otrok?
Že kot zelo majhna deklica sem se rada igrala s punčkami, ki sem jih dobivala od tet. Šivala
sem jim oblekice, ki sem jih okraševala z biserčki.
Kaj je po vašem mnenju dobra otroška igrača?
Lesene kocke, ker so prijetne na dotik in razvijajo ustvarjalnost, so preproste in učinkovite.
Ter seveda moji mehko polnjeni pajacki.
Z igračami ste obdarili tudi bosanske otroke, ki so bili na počitnicah v Žusterni in so
obiskali tudi našo knjižnico. Kako otroci sprejemajo vaše igrače?
Res je, ti otroci so bili mojih igrač zelo veseli, z velikim veseljem so se igrali.
Za vaše izdelke je značilno, da so izvirni, lepi, s smislom za podrobnosti, narejeni iz
kvalitetnih materialov, uporabni in trpežni. Tudi punčke, oblečene v nošo, so narejene z
veliko ljubezni in smisla za podrobnosti. Zelo natančno ste prikazali značilnosti noše
posameznih slovenskih pokrajin. Ste si pri šivanju pomagali z ilustracijami in navodili iz
knjig o nošah? Katerih?
Kar nekaj je zelo dobre literature. Iz nekaterih knjig, ki so se mi zdele najbolj izvirne, sem
tudi črpala.
Te punčke v nošah se mi zdijo zelo primerne za darilo ali kot turistični spominek. Ste
pomislili, da bi z njimi kandidirali na razpisih za najboljši turistični spominek, ki jih
razpisuje na primer koprska občina? Lahko bi jih šivali tudi za muzeje, na primer
Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran ali Slovenski
etnografski muzej. Ali pa morda raje vedno ustvarjate kaj novega?
Z velikim veseljem bom poslala različnim institucijah svoje zamisli in upam na sodelovanje.
Seveda pa je treba vedno biti v pogonu. Se že veselim prihodnje razstave v Mestni knjižnici
Izola, kjer bom zopet predstavila kaj novega.
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Imate morda svojo spletno stran, kjer bi si lahko ogledali fotografije vaših izdelkov?
Na Facebooku imam stran pod svojim imenom. Spletna stran pa je že v nastajanju.
Gospa Lijana, zahvaljujem se vam za pogovor. Bi morda vi dodali kakšno misel za
konec?
Veliko lepega je okrog nas, treba se je samo ozreti in življenje je takoj lepše.
Hvala.
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 19. november 2013,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=5578.

Slika 219: Pajacki Lijane Perko.
Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola
Keramika
Člani Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola so oktobra in novembra 2013 v
Mestni knjižnici Izola razstavljali keramične izdelke, večinoma skulpture človeških figur.
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Slika 220: Nekaj skulptur članov društva LIK.
Janez in Marija Janežič
Stare budilke
Vrtnice odcvetajo,
tiho se obletajo,
v novoletne jelke čar
vodi naju čas, vladar.
Tako bi lahko s H. C. Andersenom rekli ob pogledu na božično-novoletno razstavo starih
budilk iz zbirke starin Janeza in Marije Janežič iz Kopra.
Ure nam že dolgo odmerjajo čas in v slovenskem ljudskem izročilu se je ohranilo kar nekaj
pregovorov o tej temi: Rana ura – zlata ura, Ura teče, nič ne reče …
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Zakonca Janežič sta v naše vitrine torej postavila stare budilke. Več kot sto se jih je nabralo v
štiridesetih letih, odkar se posvečata zbirateljstvu. Najstarejša ura iz njune zbirke je iz leta
1830. Največ jih je iz začetka 20. stoletja, nekaj pa tudi iz novejšega obdobja. So vseh oblik
in velikosti, majhne in velike, okrogle, ovalne, kvadratne, ure nepravilnih oblik. Nekatere so v
obliki sodčka, druge stojijo na nogicah, ena ima streho kot prava hišica, druge krasijo
porcelanaste figurice. So lesene, kovinske, iz bakelita, plastike, marmorja. Številčnice so
lahko navadne ali celo porcelanaste – te so še posebno dragocene. Tu so budilke z zvonci iz
našega otroštva, ure s termometrom, ure s koledarjem za dneve in mesece. Ura, kjer lahko na
številčnici vidimo barvno podobo cesarja Franca Jožefa in cesarice Sissy. Ura, okrašena z
miniaturnim Eifflovim stolpom. Ura – cvetlica na peclju z medeninastimi listi. Prozorna ura,
da lahko vidimo njen mehanizem na vzmeti. Vidimo lahko tudi potovalne ure v usnjenih
etuijih na zadrgo, nekaj peščenih ur, posebne ure s ključki za navijanje, ki so jih morali imeti
nočni čuvaji, kadar so bili na delu. Pa uro, ki se odpira z drsnimi vratci kot kaka sodobna
omara, in uro z radiem, čeprav nepravim, saj je bila na prostor poleg številčnice zgolj
nalepljena slikica radijskega sprejemnika.
Da dobrih ur niso izdelovali samo v Švici, se lahko prepričamo ob branju napisov na
številčnicah. Švicarskim uram Darwil in Angelus se tako pridružujejo proizvajalci iz vseh
evropskih držav, Amerike, Rusije in danes tudi iz Kitajske in Japonske. Med nemškimi urami,
na katerih seveda piše Made in Germany, so na primer zastopane firme: JMSG, UMF Ruhla,
Gemeinde Wien, Junghans, Kienzle, Melux, Universale, Elgin, Goldbuchl. Najdemo uro
firme PRIM, izdelano na Češkoslovaškem. Jugoslovanske ure je izdelovala firma INSA. Iz
Anglije so na primer ure z napisi Q&Q, Foreign, Europa, Smith Alarm; iz Francije SMI; iz
Amerike Westclox in Big Ben; iz Rusije Slava z napisom Made in USSR. Najdemo tudi uro
Seiko, narejeno na Japonskem, in uro Hero s kitajskimi pismenkami, narejeno na Kitajskem.
Na italijanskih urah lahko preberemo imena urarjev. Tako na primer na eni piše: Orologeriaoreficeria Kette, Viale D’Annunzio 2, Trieste.
Tudi slovenske ure nosijo napise urarjev, ki ur niso samo popravljali, ampak tudi prodajali.
Med njimi so na primer urar Ivan Pakiž, ki je imel urarsko obrt na naslovu Pod Škofijo št. 15
v Ljubljani, pa urar Emil Sartory iz Dola pri Hrastniku in urar A. Fucks iz Ljubljane. Ko so
urarji popravili uro, je bilo v navadi, da so na zadnjo stran napisali datum, ime svoje delavnice
in se podpisali. Tako je storil tudi urar Bizjak, ko je leta 1912 popravil eno od razstavljenih ur.
Ura je bila nekoč prava dragocenost. Možje so jih nosili v zgornjem žepu suknjiča, pritrjene
na kovinski verižici, da jih ne bi izgubili. Ura je bila darilo ob posebnih priložnostih. Ste tudi
vi med tistimi, ki ste uro dobili kot darilo za birmo? Tudi v naših podjetjih je bila nekoč
navada, da so zaposlene za delovne zasluge obdarili z urami: direktorji so seveda dobili zlate
ure, delavci pa navadne. Ure so kot nagrado svojim vestnim varčevalcem podarjale tudi banke
in zavarovalnice.
Janez in Marija Janežič sta si nekoč za novo leto privoščila pravo razkošje: vseh sto budilk sta
navila, tako da so zvonile in tiktakale skoraj dva dni. Česa takega zagotovo še niste doživeli!
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In tudi toliko ur naenkrat najbrž niste še nikoli videli. Morda se boste vprašali, ali sta zakonca
Janežič malo čez les, da zbirata vse te starine? Prav gotovo ne. Žene ju ljubezen do preteklosti
in do vsega, kar so ljudje pred nami izumili in izdelali. Temu na kratko rečemo naša kulturna
dediščina. Janez Janežič kot ljubiteljski etnolog in član Slovenskega etnološkega društva ter
žena Marija sta zaslužna, da so ti predmeti, ki jih nekateri brezbrižno mečemo v smeti,
ohranjeni do današnjega časa. Ker jih skrbno negujeta in varujeta, bodo ostali tudi za naše
otroke.
Ura teče – nič ne reče, zato pohitite z obiskom v knjižnici, kjer si boste lahko ogledali
razstavo. Posebno vabljeni otroci in urarji!
• Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 19, št. 1032 (5. december 2013), str. 12.

Slika 221: Stare budilke iz zbirke Janeza in Marije Janežič.
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Razstave v letu 2014
Stene ustvarjalnosti
Nivea Mislei
Bakrene reliefne slike
V Mestni knjižnici Izola smo v prvih mesecih letošnjega leta gostili tri sestre iz Barkovelj pri
Trstu: Niveo, Santino in Franco Mislei. Najprej smo obiskovalce povabili na ogled bakrenih
reliefnih slik zamejske Slovenke Nivee Mislei in na pogovor z njo.
Gospa Nivea Mislei se je rodila leta 1945 v Barkovljah pri Trstu. V rojstnem kraju je
zaključila osnovno šolo, gimnazijo pa pri Svetem Jakobu v Trstu. Z možem sta imela obrt vse
do upokojitve. Gospa Nivea je že v otroštvu rada risala in se ukvarjala z različnimi ročnimi
deli, od pletenja naprej. Ko sta se njuna sinova poročila, prevzela očetovo obrt in se
osamosvojila, je imela Nivea veliko več prostega časa za ustvarjanje kot prej. Na začetku
svoje umetniške poti je slikala v akvarelni tehniki. Kasnejša iskanja so jo vodila preko
slikanja na les, platno in porcelan. V vseh teh tehnikah je najraje upodabljala naravo in
različne krajinske elemente. Ko je usvojila neko tehniko, je želela raziskovati še naprej. Tako
se je leta 2000 na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Trstu vpisala na tečaj oblikovanja
bakrenih reliefnih slik. Njen mentor je bil gospod Giusto Bianco. Oblikovanja bakrenih
reliefnih slik se je lotila z navdušenjem in prineslo ji je veliko veselja in zadovoljstva. Učila
se je hitro in kmalu ugotovila, da ji je ta tehnika pisana na kožo, da je to tisto, kar je tako
dolgo iskala in kar jo zdaj izpolnjuje kot umetnico. Na začetku je oblikovala enostavne slike,
za katere je navdih iskala tudi v knjigah. Kasneje so postajali njeni izdelki vse bolj umetelni.
Po zaključenem tečaju oblikovanja bakra se je na isti univerzi vpisala še na tečaj risanja s
tušem.
Ta tehnika namreč zahteva znanje risanja in veliko potrpežljivosti, saj je treba baker
oblikovati na obeh straneh ploskve. Pri sestavljanju dokončne podobe Nivea uporabi tudi
različne druge materiale, na primer les ali kamne, ki jih najde na sprehodih v naravi. Včasih
posamezne detajle tudi pobarva z barvami za steklo ali kovino. Pozornost posveti tudi
okvirjem, ki zaokrožijo sliko. Ti so različnih oblik, od okroglih do domišljijskih, in iz
različnih materialov: leseni, kovinski ali narejeni iz pleksi stekla različnih barv. Nekatere
lesene elemente še dodatno oplemeniti z vzorci in motivi, ki jih vžge v les s tehniko
pirografije. Vsi njeni izdelki so unikatni. Njeni priljubljeni motivi so tudi pri bakrenih slikah
različni elementi kraške pokrajine, kmečke stavbne dediščine Krasa, prizori iz vaškega
delovnega vsakdanjega življenja, prikazi prazničnih noš, pa tudi rastlinski motivi in slednjič
vse, kar je povezano z morjem. Tudi sama je povedala: »Rada imam predvsem Kras, naravo,
morje in naše stare slovenske navade.« Na mladinskem oddelku je na stene obesila slike, ki
prikazujejo nekdanje poklice: izdelovalca lesenih cokel, mlekarico, perico, prodajalko slanih
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rib, prodajalko oljčnega olja, prodajalca vode, dimnikarja, meniha, ki vari pivo, prižigalca
uličnih svetilk. Najprej je naredila slike s tuši v rjavih odtenkih, ki jih ima raje od črnih. Na
podlagi risb so nastale še slike v bakru. Za podrobnosti, ki jih na teh slikah ni malo, je
prelistala kar nekaj zgodovinskih in etnoloških knjig, ki jih je našla v tržaških knjigarnah in
knjižnicah. V načrtu pa ima še izdelavo slik z motivi kruharice, Šavrinke, potapljača in drugih
starih poklicev.
Materiale kupuje v Trstu v trgovini Tedesco, kjer dobi bakrene plošče na metre. Te potem
izreže na želeno velikost, nato se loti oblikovanja. Orodja za delo ji je izdelal mož in so
podobna izvijačem. Za sliko formata A4 porabi tudi do tri tedne časa.
Nivea Mislei ima za seboj kar lepo število razstav v treh državah: Italiji, Avstriji in Sloveniji.
Večkrat je razstavljala v različnih tržaških kavarnah, knjigarnah in galerijah. Razstave je
imela tudi v galeriji Univerze v Ljubljani, v avstrijskem mestu Gnesau, na gradu blizu
Celovca, v kraju Naboriet v Kanalski dolini, v Krminu, Škocjanu pri Soči, v Kulturnem domu
Igo Gruden v Nabrežini, v Naravoslovnem didaktičnem centru v Bazovici in drugod. V Izoli
razstavlja prvič v mestni knjižnici. V tem letu bo na povabila različnih galeristov razstavljala
še v Vodnikovi domačiji v Ljubljani, na Dobrovem v Goriških Brdih, v Novem mestu in v
Avstriji. Postala je prava mojstrica oblikovanja v bakru in že tri leta skupaj s svojim
nekdanjim mentorjem Giustom Biancom svoje znanje prenaša na 24 učencev na Univerzi za
tretje življenjsko obdobje v Trstu, kjer se je začela njena pot z bakrom. Za kratek čas izdeluje
tudi bakreni nakit, od prstanov do ogrlic.

Slika 222: Par v narodni noši na bakreni reliefni sliki Nivee Mislei.
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Santina Mislei
Slikarska razstava
Gospa Santina Mislei, sestra Nivee Mislei, se je prav tako rodila v Barkovljah pri Trstu, kjer
je preživela otroštvo in mladost. Zdaj živi v Zgoniku pri Trstu. Poročena je bila z zelo znanim
in priznanim slikarjem in kiparjem. Večkrat je svojega moža opazovala pri slikanju in si
želela, da bi tudi sama slikala, a si ni nikoli upala priznati te želje:
Z njim sem hodila po razstavah. Tudi po njegovi prerani smrti sem nadaljevala z
razstavami njegovih del. Spremljala sem tudi sestro Niveo ob njenih razstavah. A še
vedno me je bilo sram, da bi sama kaj začela. Prav Nivea me je večkrat spodbujala, naj
se lotim slikanja. Tako sem skoraj bolj za šalo kot zares začela slikati in samo sebe
presenetila.
Ob ogledovanju njenih slik, ki so manjšega formata, sem ugotovila, da jih kar nekaj deluje,
kot bi bile vzete iz sanjskega sveta. Zato sem jo vprašala, kje črpa navdih za svoje slike?
Povedala je:
Da, prav imate. Ker v življenju nisem imela veliko sreče, se moja duša pogosto spusti
v svet domišljije. Ko ustvarjam, se oddaljim od resničnosti in slikam to, kar v tistem
trenutku čutim. Uporabim tehniko, ki se ji reče umetniški kolaž: iz mojega
spominskega albuma izrežem fotografije, s pomočjo računalnika jih obdelam, zalepim
na platno in sliko z barvami in drugimi predmeti okrasim in dopolnjujem, dokler ne
izrazi tistega, kar hočem povedati.

Slika 223: Slika Santine Mislei.
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Franca Mislei
Slike v tehniki tiffany patchwork
Gospa Franca Mislei iz Trsta je do upokojitve delala v svoji cvetličarni. Do tega je prišlo, kot
sama pravi, po naključju. Nekoč je skozi okno svoje kuhinje opazovala sosednjo hišo, kjer je
bil v pritličju že nekaj časa zapuščen prostor. Rekla si je: »Kako bi bilo lepo, če bi jaz tu
odprla cvetličarno!« Lotila se je dela in uspelo ji je urediti prostor. Z delom si je pridobila
veliko znanja, sicer pa je imela rože rada že prej. Naučila se je, kaj katera rožica potrebuje za
rast, kako kombinirati cvetje v šopke in druge aranžmaje. Ker je bila izvirna, je kmalu
pridobila sloves dobre rožarce, kakor tržaški Slovenci rečejo cvetličarkam:
V Trstu sem bila zelo poznana, saj sem na poseben način okraševala cerkve ob
posebnih prilikah, kot so na primer poroke, krsti, birme. Delo je bilo zelo naporno,
okraske za poroke sem delala cele noči, ampak mi je bilo v veliko zadoščenje.
Ustvarjati s cvetlicami je bilo kot predstaviti naravo v svojem najlepšem stanju. Saj že
v Svetem pismu piše: Še kralj Salomon se ne oblači tako lepo kot rože na poljih.
Ko se je upokojila, se je vpisala na Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Trstu, saj ni
marala biti brez dela, želela si je še naprej ustvarjati:
Moja umetniška žilica je zahtevala, da se izrazim na drug način in tako sem se naučila
posebne tehnike patchwork – tiffany. S šivanjem sestavljam slike, ki predstavljajo
rože, naravo, spomine na preteklost. Sama si narišem vzorec na papir, nato ga izrežem,
postavim na blago primernih barv in nato z veliko potrpežljivostjo šivam. Vse na roke.
Za eno sliko porabim tudi en mesec časa, pa delam po ves dan. Šivam tudi pregrinjala,
prte, prtičke, skratka vse, kar se da narediti s to tehniko. Še vedno se ukvarjam z
rožami, sestavljam šopke iz svežega in suhega cvetja, prav tako delam šopke v stilu
bidermajer. Kot sestra Nivea se včasih lotim tudi kakšne bakrene reliefne slike,
izdelujem nakit in različne okraske.
Sicer pa se gospa Franca posveča družini, saj ima sina in hčerko ter štiri vnuke. Tako ji ne
ostane veliko prostega časa, vseeno pa pred spanjem rada kaj prebere.
Ko se sestre Nivea, Franca in Santina dobijo, se največkrat pogovarjajo o svojem delu: »Med
drugim se pogovarjamo o naših umetninah, si dajemo nasvete, pogosto se strogo kritiziramo,
potem smo tri dni užaljene, a slednjič ugotovimo, da je bila kritika dobronamerna. To nam
pomaga pri napredovanju. Veliko se tudi smejimo.«
Sestre so večkrat tudi skupaj razstavljale, na primer lani v Kulturnem društvu v Barkovljah in
v Kulturnem domu Igo Gruden v Nabrežini pri Trstu, pa tudi v Krminu in v Avstriji. Zdaj jih
že vsi poznajo kot umetniško družino in povabijo kar vse tri hkrati.

314

Slika 224: Slika v tehniki tiffany patchwork.
Kralji ulice
Potujoča slikarska razstava z naslovom Obrazi
V prostorih Društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice potekajo različne
zanimive dejavnosti, ki jih prostovoljci in brezdomci ustvarjajo skupaj: tako soustvarjajo
mesečnik Kralji ulice, prirejajo gledališke in literarne delavnice in še marsikaj zanimivega
počnejo skupaj. Med temi dejavnostmi, namenjenimi druženju, kvalitetnemu preživljanju
prostega časa in osebni rasti, je tudi likovna delavnica, ki jo vodi prostovoljka, slikarka
samoukinja in ilustratorka z zelo prepoznavnim stilom Laura Ličer. Na eni od zadnjih
delavnic so se lotili slikanja obrazov na velike formate. Slike so nastajale tako, da so določili
glavni obris portreta, ga z vertikalno in horizontalno črto razdelili na štiri dele, nato pa je vsak
od udeležencev naslikal svojo četrtino obraza. Tako so nastale res zelo zanimive in
ekspresivne stvaritve. Razstava Obrazi Kraljev ulice je potovala po različnih krajih v
Sloveniji, prišla je tudi v Mestno knjižnico Izola.
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 Laura Ličer

Slika 225: Obrazi Kraljev ulic.
Darja Čelik
Risbe
Darja Čelik je vesele narave, rada poje, rada se sprehaja, zelo rada se pogovarja. Je ljubiteljica
narave, rastlin in živali. Do ljudi je odkritosrčna, nikoli ne misli nič slabega o nikomer, rada
pomaga ljudem v stiski in stopi v bran šibkejšim. Ker jo zanima veliko stvari, ostaja mlada po
duhu. Trenirala je judo, zelo rada sodeluje na likovnih delavnicah. Rada kaj prebere, posluša
glasbo, prisluhne pripovedovanju ali glasnemu branju. Piše pesmi in si zapisuje drobne
dogodke in misli, ki jih je objavila v knjigah Misli na soncu, Misli na sprehodu in Misli o
športu. Rada tudi riše, večinoma s flomastri in barvicami, pa tudi v drugih tehnikah. Njene
risbe so domišljijske, odlikuje jih smisel za podrobnosti in ornamentiko. V knjižnici, kjer je
naša redna obiskovalka, je imela že več razstav.
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Slika 226: Darja Čelik s svojo risbo.
Zdenka Gačnik iz društva LIK
Slikarska razstava na temo akti
V maju in juniju so prostore knjižnice krasila dela članov Kulturnega društva likovnih
umetnikov LIK Izola. Na platno so slikali Boženka Knez, Oskar Jogan, Ivan Parovel, Karmen
Rojc, Slavica Nastovski, Zdenka Gačnik in Irena Jelenčič, Zorko Dežjot pa je prispeval
keramične skulpture na temo akta. Ker smo o nekaterih članih že pisali, je prav, da tokrat
posvetimo nekaj več besed Zdenki Gačnik.
Gospa Zdenka živi v Izoli tako rekoč od rojstva, to je 59 let. Je mama dveh sinov in nona trem
fantkom in eni punčki, ki so vsi zelo pridni šolarji. Ob delu je dokončala vzgojiteljsko šolo in
je pomočnica vzgojiteljice v vrtcu Školjka. V službo se poleti in pozimi vozi s kolesom, samo
za v klanec včasih vključi motor. Zdenka pravi, da je »nora na knjige«, zato je seveda naša
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redna obiskovalka. Knjige je vzljubila že v mladosti, vedno je rada brala, a nikoli za bralno
značko. Njena mama, ki je bila učiteljica, si je želela, da bi hčerka brala za bralno značko.
Zdenka je hotela mami ustreči in si je izposodila knjigi Ptički brez gnezda in Hlapec Jernej.
Ko jih je odprla, si je rekla: »Ne grem na bralno značko, teh knjig že ne bom brala.« Čez kako
leto ju je prebrala tudi po trikrat, tako sta ji postali všeč. Večkrat je brala tudi na skrivaj, z
baterijo pod odejo, v času, ko bi že morala spati. »Mama me ni mogla razumeti, saj sem
prebrala po več knjig na dan, a nisem imela niti ene bralne značke.« Danes knjige tudi kupuje.
Iz njih si rada prepisuje reke in izreke. Sicer pa je v prostem času veliko pomagala staršem na
njivah in pri prodaji pridelkov.
Kot ljubiteljica živali skrbi tudi za muco pred blokom, ki ji je njen mož naredil hišico. Izdelal
je tudi ptičjo krmilnico. Obesila sta jo na vrv, ki gre z njunega balkona do pinije pri
parkirišču. Krmilnico s škripcem privleče do balkona, kjer jo predvsem pozimi napolni s
semeni in lojnimi pogačicami za ptičke.
Ročna dela je vzljubila že v otroštvu in to ji pride prav tudi pri delu z otroki v vrtcu. Kot otrok
je na primer iz blata oblikovala razne kipce, hiške, omarice, lutke – vse, kar so deklice njene
starosti potrebovale za igro. V osnovni šoli je rada risala in njen učitelj likovnega pouka Koni
Steinbacher je večkrat razstavil njene slike na stenah šolskih hodnikov. Ko je obiskovala
gimnazijo, pa so njene slike visele tudi v avli gimnazije. V mladosti se je naučila tudi drugih
ročnih del, na primer pletenja, vezenja, izdelovanja gobelinov, šivanja.
V vrtcu zelo rada ustvarja skupaj z otroki. Rada dela z naravnimi materiali: kamenčki,
školjkami, praznimi polžjimi hišicami, mivko, peskom, semeni, drevesnimi storžki, rafijo,
slamo, vrvicami, suhim listjem, suhimi rožami, vejicami. Uporablja tudi žice, dreto, das maso.
Prav tako jo ljubezen do narave vodi k temu, da ničesar ne zavrže – vsak odpadek ji pride
prav: plastika, karton, papir, škatlice, plutovinasti zamaški, tulci od papirnatih brisač in
toaletnega papirja, pokrovčki od jogurta, ostanki blaga… Iz vsake stvari zna nekaj ustvariti:
pajke, rože, štampiljke z različnimi motivi, čestitke, torte … Ideje dobiva kar sproti, niti
ustvarjalne energije ji nikoli ne zmanjka. Najprej naredi izdelek doma, da preizkusi postopek,
nato tega nauči še otroke v vrtcu. Zanje napiše tudi pravljice, jih ilustrira, izdela lutke in se
potem z njimi igra.
V društvo LIK se je vpisala leta 2000 in z nekaj prekinitvami zaradi šolanja in poškodb roke
pri njih vztraja še danes. Atelje si je naredila kar doma, tako da lahko ustvarja vsak prosti
trenutek in ni vezana na društvene prostore in urnik. Atelje ima v sobici blizu kuhinje, tako da
lahko tudi med kuhanjem od daleč opazuje slike na stojalu in preverja, ali je treba kaj dodati,
popraviti, spremeniti. Med motivi ima najraje pokrajine, med njimi seveda tudi soline pa
gradove, stare hiše in druge predmete iz preteklosti. Preden začne slikati, se sprehodi po
krajih, ki jih želi upodobiti, fotografira, razvije fotografije in nato po njih slika. Naravo najraje
slika jeseni, ko so barve najlepše. Rada slika tudi živali, najraje koze in osličke, cvetlične
šopke, rože, otroke pri igri. Slika z akrilnimi barvami, te so ji všeč, ker lahko slike popravlja
in ker se barve hitro posušijo. Poskusila je slikati tudi z oljnimi barvami, vendar imajo
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premočan vonj in se počasi sušijo. Njena posebnost je, da dvodimenzionalne akrilne slike
nadgradi z nanosi mivke, tako da postanejo tridimenzionalne oziroma reliefne. To je
dolgotrajen postopek, saj se mora vsak posamezen nanos mivke posušiti, preden doda novega.
Ko je detajl, ki ga želi poudariti, dovolj visok, reliefno površino še obrusi, nato pa vse še
pobarva. Zelo rada ima tudi slikanje s pikicami v stilu francoskih pointilistov. Slik ne prodaja,
na stotine pa jih je že podarila družinskim članom, sodelavkam in prijateljicam po vsej
Sloveniji. Njeno plačilo je, ko se ti razveselijo podarjene slike. »To je hrana za mojo dušo,«
pravi Zdenka.

Slika 227: Reliefni akt deklice je naslikala Zdenka Gačnik.
Vesna Makarov
Slike, fotografije in kolaži
V juliju smo obiskovalce povabili k ogledu nove slikarske razstave na stenah naše knjižnice in
izdelkov v vitrini ustvarjalnosti. Predstavila se nam je Vesna Makarov, mlada mamica in
modna oblikovalka, doma iz Tržiča, ki že pet let živi in ustvarja v Piranu.
Vesna sicer izdeluje ročno potiskane tekstilne torbe, potiskane majice in nakit. Majčke so
potiskane z digitalnim tiskom ali sitotiskom ter z unikatnimi dizajni. Vesna sama oblikuje
tekstilne vzorce, ki jih nato natiska na posamezne majice, za konec pa jih popestri s kakšnim
izvezenim dodatkom, ki oplemeniti blago. Motivi so večinoma abstraktni z geometrijsko
319

obliko. Zadnje čase ustvarja tudi ilustracije in slike na papirju v kombiniranih tehnikah
kolaža, digitalni in risani tehniki. Da bi tudi vi bolje spoznali Vesno, smo jo povabili k
pogovoru.
Vesna, vi prihajate iz Tržiča. Kaj vas je pred petimi leti zaneslo k nam na morje?
Kaj pa drugega kot ljubezen! Res pa je, da mi je Piran že od nekdaj pri srcu, na prav poseben
način. Kot bi se pod gladino vsakdana skrivalo tisoče zgodb, ki samo čakajo, da jih odkriješ
na samosvoj način.
Zanimiv je vaš priimek Makarov. Od kod prihaja?
Iz Rusije. Moj pradedek je bil Rus, pravzaprav kozak, ki se je kot mlad vojak zaljubil v
Slovenko, mojo prababico, in nato ostal v Sloveniji.
Po izobrazbi ste modna oblikovalka. Kje ste se izobraževali za ta poklic in kako ste se
odločili za ta študij?
Izobraževala sem se najprej na srednji oblikovni šoli (SŠOF, smer modno oblikovanje), nato
pa še na višji Naravoslovno-tehniški šoli (NTF v Ljubljani, smer oblikovanje tekstilij in
oblačil). Proti koncu študijskega leta sem šla še na študijsko izpopolnjevanje na Dansko, na
eno boljših skandinavskih šol na področju oblikovanja. Imenuje se Designskolen Kolding.
Za delo na področju modnega oblikovanja ste prejeli tudi nekaj nagrad. Katerih in kaj
vam ta priznanja pomenijo?
Prejela sem Prešernovo nagrado za diplomsko delo Gibljive slike: slikarske tehnike v
oblikovanju tekstilij in oblačil. Letos pa sem v sklopu Meseca oblikovanja prejela nagrado za
perspektivnega slovenskega oblikovalca tekstilij in oblačil 2014.
Vsekakor sem vesela vsake nagrade, dajo mi nov zagon in motivacijo za nadaljnje delo. So
tudi neke vrste potrditev, da sem na pravi poti.
Se v Sloveniji da preživeti kot modna oblikovalka ali bi si morda želeli v tujino?
Tujina je mamljiva, a tudi v tujini ni lahko. Želela bi si v tujino, tam so možnosti pridobivanja
izkušenj veliko večje. Če ne drugače, na kakšno izobraževanje, delavnico … A trenutno
ustvarjam v Sloveniji, natančneje v Piranu, želim si ustvariti nekakšno bazo ter se nato širiti in
povezovati, morda tudi čez mejo. Puščam odprta vrata.
V Sloveniji se da živeti od oblikovanja, vendar moraš biti temu resnično predan, delo moraš
opravljati s strastjo, biti moraš fleksibilen, vedno na preži za novimi priložnostmi, biti moraš
delaven in imeti tudi srečo (da spoznaš prave ljudi na pravem mestu).
Ustvarjate različne izdelke, od uporabnih torb in majic do nakita in slik. Kateri vaši
izdelki so vam najljubši? In kateri se najbolje prodajajo? Je med našimi in tujimi kupci
kakšna razlika, recimo kaj najraje kupujejo, kakšen okus imajo, koliko lahko
zapravijo?
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Meni so vsi izdelki po svoje ljubi, v vsak izdelek posebej dam del sebe, se mu posvetim, si
vzamem čas, da ga oblikujem in likovno izpolnim. So pa verjetno res rdeča nit mojega
ustvarjanja slika in tekstil, v takšni ali drugačni navezi.
Najbolje pa se prodajajo slike – ilustracije manjših formatov, unikatne majice in unikatne
potiskane torbe.
Morda je res, da tujci manj gledajo na ceno; kadar jim je nekaj všeč, bodo to kupili. Slovenci
bi najraje imeli vse po 5 evrov (in da ni iz Kitajske), pa seveda ne vsi, so nekateri, ki cenijo
ročno delo in so pripravljeni tudi podpreti ustvarjalca.
Lotili ste se tudi slikarstva. Je bila ta želja v vas že prej ali ste jo začutili ob ustvarjanju
uporabnih izdelkov?
Že od nekdaj! Čopič je moj »prijatelj«. V slikanju čutim svobodo, omogoča mi, da vedno
znova odkrivam nove dimenzije ustvarjalnosti. Velik izziv mi hkrati predstavlja vprašanje,
kako idejo slikarstva izraziti s pomočjo različnih medijev in tehnik pri oblikovanju tekstila.
Posrečene so vaše slike v tehniki kolaža. So razgibane, estetske in nekatere tudi
duhovite. V tehniki slikanja z akrili pa ste še na poti iskanja. Bi nam povedali, kateri so
poleg modne skice vaši najljubši motivi?
Ja, dobro ste opazili, kolaži so mi bili vedno pri srcu. Naslednji korak bi bil prenesti jih na
večje formate ali kaj povsem novega. Tudi modna ilustracija mi leži, a sem jo tokrat dala na
stranski tir. Vedno bolj se nagibam k abstrakciji. Privlačijo me liki, geometrija, abstraktne
oblike, skratka ne povsem realne podobe, a vedno barvno skladne ali kako drugače barvno
navdihujoče in drzne. Všeč mi je, kadar je na sliki, oblačilu čutiti tisti prvinski vzgib, potezo
umetnika ustvarjalca. Povsem pa me prepriča šele celota. Veliko pozornost posvečam tudi
detajlom, ki pa so neke vrste »srce« izdelka.
Imate sinka, starega štiri leta, ki še hodi v vrtec. Kot vsi otroci najbrž tudi vaš sinko
potrebuje veliko pozornosti in ljubezni, pa tudi skrbne nege in vzgoje. Kako vam uspe
ob družini najti čas še za ustvarjanje in nato še prodajo izdelkov?
Dobro vprašanje. Mojemu sinu je ime Marsel in je moja največja ljubezen. Prav moj sin mi da
največ moči in ljubezni, da lahko nadaljujem s tistim, v kar verjamem. Svoj prosti čas najraje
preživljam z njim in Marsel me vsak dan posebej uči, kako je življenje lahko preprosto, kako
malo je potrebno za nasmeh in da pozabiš na skrbi. Ustvarjam tako, da si postavljam
prioritete: enkrat delo, drugič organizacija, tretjič ustvarjanje. A vedno poskrbim, da si
vzamem čas za sina, to mi je prva in edina prioriteta. Uspeva mi, ker se zelo potrudim, da mi
uspe, pa četudi mi včasih ne uspe … Takrat se najprej poskušam umiriti, znova premislim in
grem zopet naprej, proti ciljem, ki sem si jih zastavila.
Kaj še radi počnete, kadar niste v ustvarjalnem elementu, pri stojnici ali z družino?
Morda radi plavate, se sprehajate, berete knjige?
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Sprehajam se ravno ne. To bom verjetno počela, ko bom v pokoju. Včasih grem rolat, rada
imam tudi dobre koncerte, predstave, rada spoznavam nove zanimive ljudi, rada tudi plešem
in pojem in uživam v gurmanskih dobrotah.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 16.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=6177.

julij
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Slika 228: Slika Vesne Makarov.
Društvo Humanitas
Fotografska razstava Z izobraževanjem do razvoja
Fotografska razstava o botrstvu nosi naslov Z izobraževanjem do razvoja. Gostovala je že v
Kranjski Gori in Ljubljani, v mesecu avgustu pa smo ji prostor ponudili v Mestni knjižnici
Izola.
Predstavljene fotografije so posneli botri, prostovoljci ter slovenski in lokalni predstavniki
društva v Gani, Keniji in Burkina Fasu. V svoj objektiv so ujeli trenutke iz vsakdanjega
življenja »na daljavo« posvojenih otrok oziroma varovancev v teh slikovitih afriških državah.
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V društvu Humanitas projekt Botrstvo izvajajo od leta 2001. Z njim želijo omogočiti
izobraževanje otrok v omenjenih državah in Sloveniji. V afriških državah del sredstev
namenijo tudi razvoju skupnosti, recimo izgradnji knjižnice ali mladinskega centra.

Slika 229: Plakat, ki vabi k ogledu razstave Z izobraževanjem do razvoja.
Polona Ponikvar
Fotografska razstava o ribičih Utrip morja
Tudi v letu 2014 smo se v Mestni knjižnici Izola pridružili mnogim ustanovam in društvom v
Sloveniji in v Evropi pri projektu Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD). Letošnja
skupna tema je: dediščina gre v šole. Z njo organizatorji želimo izpostaviti pomen
izobraževanja o dediščini. Pri evropskem projektu sodelujejo muzeji, galerije, arhivi, zavodi s
področja kulture, knjižnice, območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti, lokalne
in krajevne skupnosti, nevladne organizacije, vrtci, šole in zavzeti posamezniki. V letu 2014
smo se potrudili pripraviti vsebine, ki bodo mladim in malo manj mladim približale dediščino.
Čeprav se DEKD tradicionalno odvijajo konec septembra in prve dni oktobra, v naši knjižnici
z razstavami in dogodki začnemo vedno že 1. septembra.
Najprej smo obiskovalce povabili k ogledu razstave mlade fotografinje Polone Ponikvar, ki si
je za temo svojih del izbrala čisto izolski motiv: ribištvo in ribjo industrijo. Ker je Polona
sicer sociologinja in diplomirana profesorica francoščine in z družino živi v Ljubljani, nas je
zanimalo, kaj jo je spodbudilo, da se je lotila tako morske teme – na morju je z ribiči preživela
kar 14 ur in poslikala vse faze ribolova.
Polona, spoznali sva se v naši knjižnici, kamor si si prihajala izposojat knjige. Takrat si
živela v Izoli. Kaj te je pripeljalo na morje in koliko časa si preživela tukaj?
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Na Obalo sem se preselila, ker se je tedanji fant zaposlil na Obali, v Piranu. In ker sem v
tistem času ravno zaključevala študij in si tudi sama iskala prvo zaposlitev, sva se vselila v
majhno stanovanje v Izoli in si ustvarila novo življenje na Obali. Tu sva preživela dve
čudoviti leti, ampak kasneje sem se vendarle zaposlila v Ljubljani, zato sva se znova preselila
v našo prestolnico.
Zdaj živiš v Ljubljani, diplomirala si iz francoščine, si ustvarila družino, delaš kot
prevajalka. Ampak očitno te morje še naprej priteguje …
Hja, morje, seveda! Morje prebiva v vseh nas. Morje je prapočelo vsega, kar prebiva na
kopnem!
Verjetno ni človeka, ki ga misel na morje ne bi nostalgično prevzela. Mene prevzame
vsakokrat, ko ga uzrem. Morje mi predstavlja svobodo. Ta neskončni horizont misli odveže,
sprosti in jih osveži. Morje je v tem smislu večni vir navdiha, morda je to tisto, kar me
privlači. Na videz preprosta in nežna morska pokrajina v sebi nosi neverjetno silovitost in
dramatičnost. Ravno ta dinamika dela morje neskončno privlačno.
Ustaviva se malo pri tvojem hobiju, fotografiji, pri katerem se že kaže profesionalno
obvladanje fotografske tehnike in izvirnost motivov. Kdaj si se začela ukvarjati s
fotografijo in kaj ti pomeni izražanje na ta način?
Pravzaprav se že od nekdaj spogledujem s fotografijo. V študentskih letih sem začela
eksperimentirati s starimi analognimi fotoaparati – s practico in canonom. Fotografije sem
razvijala v temnici in se poigravala z različnimi objektivi, toda takrat je šlo zgolj za
spoznavanje fotoaparata kot naprave. Šele kasneje sem se fotografiji kot izraznemu sredstvu
posvetila bolj poglobljeno, si kupila malce boljši DSRL fotoaparat in začela fotografirati.
Udeležila sem se fotografskega tečaja pod vodstvom fotografinje Tine Ramujkić, na katerem
sem na novo začela spoznavati učinke svetlobe, izostrila čut za kompozicijo in izbor motivov.
Za razstavo v okviru DEKD si se odločila za tipično izolsko temo: ribištvo in ribjo
industrijo. Nam lahko zaupaš, zakaj?
Pravzaprav se je tema oblikovala kar sama od sebe. Izola velja za najbolj tipičen ribiški kraj
na Obali, saj je bila namreč tu v začetku 20. stoletja ustanovljena prva tovarna za predelavo
rib – današnji Delamaris. To je spodbudilo tudi ustanovitev močne ribiške flote, ki je ribe
lovila po celem Jadranskem morju. V skladu s temi podatki se mi je zdelo najbolj smiselno v
objektiv ujeti ribiče v njihovem delovnem okolju ter preko fotografij ljudem približati ta
nadvse lep, a hkrati težak poklic. In seveda tudi zato, ker je Slovenija morska dežela, ribištvo
pa predstavlja del naše kulturne dediščine. Po drugi strani pa sem hotela poudariti tudi pomen
predelovalne industrije rib, izpostaviti tradicijo in prepoznavnost Delamarisa preko fotografij
zapuščenih pročelij nekdanje tovarne, ki prav tako predstavlja del naše stavbne kulturne
dediščine.
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Povedala si mi, da si se odpravila z ribiči na barko in fotografirala potek ribolova. Kako
si stopila v stik z ribiči in kako so te sprejeli? In kakšen je ribolov, ki velja pri nas za
moški poklic, skozi oči ženske in fotografinje?
Prijatelj z Morske biološke postaje, ki tudi sicer večkrat sam odide z ribiči na ribolov v
raziskovalne namene, mi je omogočil vzpostaviti kontakt z enim izmed poznanih ribičev, ta
pa me je zaradi poletne ribolovne pavze preusmeril k ribiču Silvanu, lastniku ribarnice na
Markovcu v Kopru, ki je ta čas edini redno hodil na morje lovit. Na moje veliko presenečenje
mi je Silvano z velikim navdušenjem dovolil, da se mu pridružim na ladji in fotografiram vse
faze ribolova. Predvsem mi je omogočil, da doživim pravo pravcato ribolovno izkušnjo,
začutim tipičen vsakdan ribiča in spoznam izzive, ki jih ribištvo kot poklic prinaša. Kot
rečeno, ribiča sta bila izjemno prijetna in nadvse zgovorna. Zaupala sta mi marsikatero
podrobnost o morju, ribah, delu na barki in tako dalje.
Ribolov s kočo se mi zdi za moške rezervirano delo. Ženska bi namreč težko opravila vsa
težaška dela, ki jih ta tip ribolova zahteva: od dvigovanja mreže, vrat in podobno. Fizična
kondicija je v tem poklicu ključnega pomena. Mreža se lahko na dnu hitro zatakne in takrat je
treba ustrezno reagirati in mrežo ročno izvleči, tudi v primeru, ko poči žica in podobno. Ti
fantje so precej žilavi. Na ladji lahko preživiš tudi do 16 ur in mraz, vlaga, zibanje, vlečenje
vrvi – vsi ti dejavniki dodobra izčrpajo človeka. Ne pravim, da ženska ne bi zmogla, saj
zmoremo veliko, toda zdi se mi, da v tem primeru moški zdržijo več.
Na posnetkih je tudi propadajoča ribja tovarna. Si kdaj razmišljala, kdo vse je v tej
tovarni delal, kaj doživljal in kako se počuti ob pogledu na sedanje razvaline, popisane z
grafiti in zaraščene z divjimi rastlinami?
Seveda, ravno misel na zlata leta tovarne Delamaris in na priljubljenost njenih konzerviranih
izdelkov me je spodbudila, da s fotografijami delno oživim zapuščena pročelja tovarne in
prebudim spomin na še eno od cvetočih podjetij ter ozavestim, kako je obalno prebivalstvo
povezano z morjem in življem, ki je v njem. Ne nazadnje je podjetje zaposlovalo veliko ljudi
z Obale in od drugod. Upam, da je pogled nekdanjih Delamarisovih delavcev na zapuščeno
tovarno še vedno prijeten in spomini še živahni.
V Sloveniji in drugod je kar nekaj primerov uspešne revitalizacije industrijske
dediščine. Si morda tudi ti našla kakšno zamisel, kako to dediščino revitalizirati?
Všeč mi je, kako so preuredili staro meščansko Layerjevo hišo v Kranju, ki velja za stavbno
kulturno dediščino. V njej je poleg številnih prostorov, namenjenih kulturnim dogodkom in
raznim kulturnim srečanjem, tudi stalna fotografska razstava del fotografa in izumitelja
fotografije na steklo Janeza Puharja. Na področju nekdanje tovarne v Izoli bi postavila muzej
ribištva in predelovanja morskih dobrot. Obenem bi uredila prepoznaven kulturni prostor, ki
bi deloval kot nekakšno stičišče za kulturne dogodke in kjer bi obujali dediščino obalne
regije, predvsem dediščino obrti, kot so vinogradništvo, oljkarstvo in podobno. Poudarila bi
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pomen zasebnih, majhnih pridelovalcev vina, oljčnega olja in ostalih prehranskih specialitet,
ki so lokalno pridelane in dajejo poseben pečat naši kulturi.
Naslednji petek ob 17. uri bo v naši knjižnici otvoritev tvoje fotografske razstave, na
katero bodo povabljeni tudi ribiči, tvoji fotomodeli. Kaj se ti zdi, da tvoje fotografije
sporočajo gledalcem? Ima slovensko ribištvo kakšno prihodnost in kakšen je naš odnos
do morja? Je biti ribič poseben poklic in kaj zahteva?
Kot sem že omenila, gre pri razstavi predvsem za ozaveščanje in seznanjanje obiskovalcev
knjižnice z dejavnostjo ribištva kot takega. Želela sem ga prikazati nekako dokumentarno, kot
izsek iz življenja človeka ribiča, ki živi z morjem in od njega. Prikazati globoko povezanost
ribiča z morjem ter morda ponuditi možnost razmišljanja k preusmeritvi v ta poklic. Biti ribič
ni enostaven poklic. Zahteva celega človeka, dobesedno. Fizična kondicija mora biti pri tem
poklicu brezhibna, prav tako moraš biti duhovno močan, saj so lahko dolge ure čakanja, da se
v mreže ulovijo ribe, naporne in razvlečene. Tam si, sredi morja, po več kot 14 ur in nikamor
se ne moreš umakniti, morju in njegovi samovoljnosti ne moreš ubežati. In tudi to je včasih
težko obvladati, posebno ko napočijo večerne ure, ko se kažejo znaki utrujenosti po dolgem
napornem dnevu, a ribiče po prihodu v luko čaka še veliko dela: tehtanje, oprema z
deklaracijami in tako dalje.
Polona, kateri pa so poleg morskih še tvoji priljubljeni motivi? Na internetu sem našla
nekaj portretnih fotografij, fotografij pokrajin in arhitekture. Predvsem pa se mi zdi, da
rada iščeš nenavadne in zanimive utrinke, ki jih opaziš v svoji okolici.
Lepo si povedala, privlačijo me nenavadni motivi ali bolje rečeno klasični motivi z dodano
vrednostjo drugačnega pogleda. Pravzaprav tisto, kar naše oči sicer vidijo vsak dan, le da so
motivi osvetljeni z drugega zornega kota in s tem avtomatično dobijo nov, svež pomen. Sicer
pa, da, všeč so mi portreti, ljudje, ujeti v najbolj spontanih trenutkih, čarobnost pokrajine …
Posebne so tvoje črno-bele fotografije, rada pa se poigraš tudi z zanimivimi barvnimi
kombinacijami.
Črno-bela tehnika je večna uspešnica. Vsebuje številne odtenke svetlobe, zato deluje bolj
razločno in neposredno ter tudi kompleksno. Motivi črno-bele fotografije so prežeti z
občutkom brezčasnosti in izžarevajo nekakšno dramatičnost. Nagovorijo nas bolj neposredno,
bolj ostro kot barvna fotografija. Zato mi je črno-bela fotografija še posebej pri srcu. Po drugi
strani mi barvna fotografija predstavlja velik izziv. Sveta ne vidimo črno-belo in zato nas
črno-bela fotografija vedno znova očara. Barve pa vidimo vsak dan – in da se te na fotografiji
enakomerno in harmonično izrazijo skozi neko pomensko celoto, ki hkrati nosi tudi dodatne
simbolne pomene, to pa je pravi uspeh.
Svoje slike tudi računalniško obdelaš?
Tudi, včasih. Vendar gre bolj za osvetljevanje in poudarjanje kontrastov, kot se to počne v
temnici pri razvijanju fotografij na papir s kemikalijami, kjer prav tako lahko manipuliraš
stopnjo osvetljenosti fotografije in poudarjenih kontrastov.
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Je to tvoja prva razstava in kje si do sedaj razstavljala?
Čisto prva! Zaenkrat svoje fotografije delim na svojem Facebook profilu in na spletni strani
Tine Ramujkić: www.tecaji-fotografije.si. Načrtujem pa tudi svoj blog, na katerem bom imela
svojo virtualno galerijo.
Diplomirala si kar na dveh oddelkih Filozofske fakultete hkrati: na Oddelku za
romanske jezike in književnosti in na Oddelku za sociologijo, in sicer z
interdisciplinarno diplomsko nalogo, ki nosi naslov Ljudsko pripovedno izročilo v
Franciji. Kako si se odločila za to temo?
Prijatelj mi je v branje priporočil knjigo Bruna Bettelheima Rabe čudežnega: o pomenu
pravljic, in ko sem jo prebrala, sem se zavedela, da pravljice niso kratkočasne zgodbe za
lahko noč, temveč podobno kot miti in legende v sebi nosijo globlje pomene, saj obravnavajo
temeljna človekova življenjska obdobja in jasno spregovorijo o obstoju dveh nasprotujočih si
polov znotraj človeka samega – dobrega in zla – in ponujajo rešitve za uspešno obvladovanje
obeh nasprotujočih se sil. Pravljice odslikavajo nam vsem skupno borbo in izkušnjo
premagovanja zla v zunanjem in notranjem svetu. Skozi junaške zgodbe različnih pravljičnih
likov, v katerih mora junak s pomočjo pomočnikov premagati številne ovire, da premaga zlo
oziroma odstrani oviro, ki mu onemogoča prehod na višji duhovni ali socialni položaj, se
učimo, kako sami prebuditi lastno notranjo moč in premagati številne strahove in dejanske ali
iracionalne ovire, ki nam preprečujejo, da zaživimo naše pravo življenje. Otroci in odrasli se
iz pravljic učimo nevede, saj njihova pripoved deluje na simbolni ravni, nagovarja našo
kolektivno zavest in utrjuje starodavne vrednote. Takšen pristop k razumevanje pravljic me je
spodbudil, da sem se kot francistka posvetila raziskovanju francoskih pravljic.
In do kakšnih zaključkov si prišla v svoji raziskavi?
Da so Francozi pravi zvitorepci! Namreč, Francozi imajo znano zbirko satiričnih zgodb o
lisjaku Renardu in volku Isengrinu. Te so pretežno ljudskega izvora, v njih nastopa glavni lik
lisjak Renard, ki s svojo pretkanostjo, hudomušnostjo in simpatičnostjo vsakokrat pretenta
svojega nasprotnika. V francoskih pravljicah je glavni junak prav tako pretkan in se pri
spopadu s sovražnikom zanaša pretežno na svoje zvijačne ukane in manj na pomoč
pomočnikov, kar je v nasprotju z nemškimi in angleškimi pravljicami, v katerih osrednji
junak velja za marljivega in poslušnega posameznika, ki nikoli ne išče bližnjic do cilja in mu
na poti premagovanja sovražnikov pomagajo pretežno pravljična bitja. Francoski pravljični
junak je samozavesten, zvit in inteligenten, kot je lisjak Renard, je skrajno proaktiven in
vedno išče nove poti, kako se sam izkopati iz godlje.
Zdaj imaš sinčka, ki gotovo rad posluša pravljice, čeprav bo šel naslednje leto že v šolo.
Kaj se ti zdi kot mladi mamici, kakšne pravljice danes radi poslušajo otroci?
Težko odgovorim na to vprašanje, ker imam vpogled samo v to, kar rad posluša moj sin. Zdi
pa se mi, da je okus otroka za vrsto pravljic deloma pogojen tudi s tem, kako pravljice
dojemajo starši, torej kje se delajo poudarki, kaj se njim zdi zanimivo. Načeloma se mi zdi, da
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se navdušujejo nad vpadljivimi in z ilustracijami bogato opremljenimi pravljicami s preprosto
in hitro razumljivo zgodbo. Še vedno pa menim, da jih prava ljudska pravljica s svojim včasih
nerazumljivimi in morda krutimi in misterioznimi zapleti globlje nagovori.
Potem ko si postavila razstavo o ribičih, ki si jo zaokrožila v zgodbo, in ko smo tudi
izvedeli, da si diplomirala iz pravljic, bi ti pa postavila še zadnje vprašanje: če bi za
svojega sinčka in njegove prijateljčke napisala pravljico o ribiču ali o morju, kakšen bi
bil njen začetek, nato zaplet in končno razplet? Kaj bi otrokom hotela s svojo pravljico
sporočiti?
Takoj sem pomislila na Pavčka in njegovo pesem Po morju plava kit. Morda bi napisala
podobno zgodbo, kot je Knjiga o džungli, le da bi bil v moji zgodbi v ospredju deček, ki
nikoli ni videl morja, doživi brodolom in se spretno znajde v novem morskem okolju. Nauči
se dihati pod vodo, raziskuje morje, živali in težave, s katerimi se srečujejo zaradi negativnega
človekovega vpliva na okolje – razlitje nafte, odpadki, plastika, poboji kitov, prekomerna
eksploatacija morskega ekosistema. No, morda bi ta odgovor prepustila tebi, ki si že bolj
izurjena pravljičarka.
Polona, hvala za pogovor in veliko uspešnih fotografskih projektov še naprej.
Bralce pa naj samo opozorimo, da so Poloni na njeni Facebook strani za fotografije čestitali
številni njeni prijatelji in prijateljice, sama pa jim je na te všečke ljubeznivo odgovorila:
»Ljudje moji, hvala za te prelepe in spodbudne besede! Vsakega izmed vas nosim v srcu in
vsak me na svoj način navdihuje, zaradi česar je ta svet tako čudovit in neskončno zanimiv!«
Čudovita in zanimiva je tudi Polona, saj vsakogar očara z neposrednostjo, radoživostjo,
veseljem, prijaznostjo in iskreno naklonjenostjo. Vabljeni tudi k ogledu njenih fotografij.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 5. september 2014,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=6269.

Slika 230: Polona Ponikvar ob svojih fotografijah.
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Društvo LIK Izola
Slikarska razstava Istrske Domačije
Boženka Knez, Slavica Nastovski, Marica Štefančič, Karmen Rojc, Vojko Gašperut, Irena
Jelenčič in Oskar Jogan, slikarji in člani Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK Izola, so
za Dneve evropske kulturne dediščine 2014 pripravili slikarsko razstavo na temo istrske
domačije. V iskanju motivov so se podali v vasice na gričkih v zaledju obalnih mest, v doline
in na soline. Upodobili so stare vaške hiše s pergolami, baladurji, zunanjimi stopnicami,
polkrožnimi kamnitimi portoni, ganki, okni s kovinskimi mrežami. Naslikali so dvorišča s
klopmi, na katerih posedajo domačini, pa tudi mlin ob potoku in opuščene solinarske hiše, ki
se osamljene na nasipih ob solinskih kanalih sesedajo same vase.
 Zorko Dežjot

Slika 231: Modrovanje pred hišo, slika Boženke Knez.
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Metka Šori v sodelovanju z RRC Koper
Poučna razstava o ekologiji in varovanju morja Morje se utaplja!
V novembru so stene in vitrine v naši knjižnici krasili odpadki (ja, prav ste prebrali!), ki jih
najdemo v morju in na morski obali, pa tudi lični izdelki, narejeni iz odpadkov. Razstavo, ki
poteka v okviru evropskega projekta Marlisco – pri nas ga zastopa Regionalni razvojni center
Koper – je kot zunanja sodelavka RRC zasnovala Metka Šori, samostojna podjetnica na
področja izobraževanja in oblikovanja, tudi članica in gonilna sila društva Tal1nt.
K razstavi plakatov in izdelkov smo postavili še izbrane knjige na temo ekologije, Metka Šori
pa je sestavila tudi knjižno uganko o odpadkih. To lahko otroci rešujejo v knjižnici ali preko
spleta, pri odgovorih pa si morajo pomagati z besedili in slikami na plakatih. Ker se dobra
vzgoja začne že v otroštvu, smo k sodelovanju povabili tudi pravljičarko Kristino Menih, ki si
je prav za ta projekt izmislila nekaj novih ekoloških pravljic. Te je otrokom pripovedovala na
torkovih urah pravljic (4. in naslednjič 25. novembra), Metka pa je zanje pripravila delavnico.
Na prvi delavnici so iz rabljenih plastenk izdelovali ptičjo krmilnico, kaj bomo izdelovali 25.
novembra, pa je še skrivnost, ki jo boste odkrili, če pridete k nam.
Danes pa je profesorica Ingrid Knez v knjižnico pripeljala skupino osmošolk in osmošolca iz
osnovne šole v Livadah, ki obiskujejo izbirni predmet likovni pouk. Na delavnici v naši
čitalnici so iz plastenk vsi skupaj izdelali lepo zaveso in plastičnih obročkov in rožic, ki so jih
izrezali iz plastenk in tudi malček oblikovali nad plamenčki čajnih svečk.
V okviru projekta Marlisco potekajo različne izobraževalne in druge dejavnosti po vsej
Evropi, ki imajo namen ozaveščati javnost o problematiki odpadkov (več o tem na spletni
strani marlisco.eu). V knjižnici smo prav ponosni, da lahko tudi mi sodelujemo v tako
pomembnem poslanstvu.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno
http://www.izola.info/novica.php?izola=2587.
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v:

Izola.info,

11.

november

2014,

Slika 232: Metka Šori otrokom pripoveduje o odpadkih in varovanju morja.
Nadja Šček
Okrasni izdelki v tehniki pergamo craf t
Decembra je vitrine in stene ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola s svojimi izdelki v tehniki
pergamo craft okrasila Nadja Šček, doma iz Šempetra pri Novi Gorici. Gospa Nadja ima v
Izoli sestrično, ki stanuje prav blizu naše knjižnice, pri nas pa je že vodila nekaj delavnic
ročnih del.
Nadja Šček je delala kot trgovka, kasneje pa tudi kot maserka, vendar zdaj fizičnih del ne
more več opravljati. Ker so ji bila od vedno všeč ročna dela, jim je posvečala veliko svojega
časa. Pred štirimi leti se je v Izoli udeležila delavnice, ki so jo organizirali v Društvu
invalidov. Tam se je prvič srečala s tehniko pergamo craft ali čipke iz papirja. Hvaležna je
tedanji mentorici, gospe Zorki Pavlovič iz Postojne, ki je vodila delavnico in jo seznanila s
skrivnostmi te tehnike. Čipke iz papirja so gospe Nadji postale izziv, všeč ji je, ker tehnika
zahteva veliko dela, časa in potrpljenja, izdelki pa so unikatni.
Tehnika papirnate čipke poteka v več fazah, dela pa se s posebnimi svinčniki, orodji za
embosiranje in iglami za perforiranje ali luknjanje papirja. Gospa Nadja najprej nariše
vzorček, ki ga želi narediti na papirju. Sledi embosiranje, to je obdelava hrbtne strani papirja
na tak način, da se na licu dobi izboklino, nato luknjanje papirja, izrezovanje in oblikovanje
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čipke ter slednjič barvanje. Njeni izdelki so zelo različni: od prazničnih voščilnic in slik z
različnimi motivi do pladnjev in tridimenzionalnih izdelkov, kot so skodelice, vazice, vrčki,
copatki, klobučki, angelčki. Znanje, ki ga je dobila na delavnici pri gospe Zorki Pavlovič,
izpopolnjuje s praktičnim delom in nadgrajuje s pomočjo knjig, ki jih naroči v Angliji, kjer
najde veliko novih in domiselnih vzorcev ter navodil za način izdelave.
Dela pa tudi z drugimi materiali, tako recimo oblikuje rože iz papirja, blaga, svile, ličja,
vrtnice iz aluminijaste folije, različne aranžmaje, novoletne jelke iz lesa, nakit iz pletenih
usnjenih trakcev, obeske za verižice iz kamnov, opletenih z žico, broške, obeske za ključe,
šiva dekorativne predmete, na primer srčke, stojalca za papirnate robčke, iz sivke, eteričnih olj
in kakavovega masla kuha domača mila. Gospa Nadja rada srka nova znanja, rada pa svoje
znanje tudi deli, zato vodi različne delavnice ročnih del, recimo v Novi Gorici v Društvu
invalidov in Društvu medgeneracijskega sožitja. Njena velika želja je, da bi se udeležila
mednarodne delavnice tehnike pergamo craftanja.
Razstavljene umetnine iz papirnate čipke, ki si jih lahko ogledate v vitrinah in na stenah
ustvarjalnosti, je izdelovala skoraj eno leto. Ker se je s to tehniko srečala v Izoli, ji je v veliko
veselje in ponos, da se po štirih letih vrača v ta kraj z razstavo svojih izdelkov.
V soboto, 13. decembra, dopoldan je v naši knjižnici vodila delavnico, na kateri so udeleženci
lahko izdelali angelčka v tehniki papirnate čipke.

Slika 233: Voščilnice iz pergamentnega papirja, delo Nadje Šček.
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Vladimir Bernetič
Fotografije na temo morje
Morje je od vedno navdihovalo tako raziskovalce in pustolovce kot umetnike. Vlado Bernetič,
fotograf, knjižničar, publicist, raziskovalec domoznanske dediščine in ljubitelj morja je tokrat
razstavil fotografije na temo morje.

Slika 234: Razburkano morje, fotografija Vladimirja Bernetiča.

Vitrine ustvarjalnosti
Mirela Sharan
Keramika
V marcu smo lahko v vitrini ustvarjalnosti občudovali keramične izdelke Mirele Sharan.
Mirela Grižonič Sharan že skoraj dvanajst let s hčerko Saro in možem Dinom Sharanom,
pesnikom, pisateljem in prevajalcem, živi v zaselku Hrpeljci pri Laborju. Tam sta si obnovila
staro istrsko hišo, na 1500 m2 velikem zemljišču pa zasadila sadovnjak, park, oljčnik,
vinograd in vrt. Družina se je tja umaknila iz Pirana, ko je to mesto, ki ga od daleč sicer
marsikdo občuduje, začelo umirati. Izginjale so trgovine, zaradi rampe se je ustavil promet,
ljudje so se začeli izseljevati v Lucijo, vikendaši so začeli množično kupovati kleti in druge
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prostore za svoje vikende. Starša sta se želela tudi umakniti negativnemu vzdušju in pojavu
narkomanije med mladimi in tako obvarovati pred tem tudi svojega otroka. Čeprav je bilo
Mireli ob selitvi iz Pirana težko, sedaj pravi, da je v Hrpeljcih res pravi raj, posebno kadar sije
sonce in ni blata na cesti. Ob jutrih lahko celo opazuje srne, ki se brez strahu približajo hiši.
Mirela se je s keramiko srečala slučajno. Pred dvanajstimi leti, ko je kot pisarniška delavka
postala tehnološki višek, se je v Piranu v času ekstempora udeležila keramične delavnice, ki
jo je vodil gostujoči italijanski keramičar v Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran.
Takrat se je usedla za lončarsko vreteno in z njegovo pomočjo naredila prvi izdelek. Tistega
dne jo je pritegnila glina kot material izjemne mehkobe in nežnosti. Ljubezen do keramike je
od takrat ni zapustila. Odzvala se je povabilu Fulvie Zudič, takratne predsednice italijanske
skupnosti in se vpisala v prvo delavnico oblikovanja gline pod mentorstvom Apolonije
Krejačič. Kasneje se je udeležila še več kratkih tečajev oblikovanja gline. Zdaj ustvarja
povsem samostojno in izdelke peče doma v peči za keramiko. Material – glino, barve, glazure
– večinoma kupuje v Kasezah pri Celju. Tam blizu je bila nekoč stara in znana slovenska
tovarna keramike Kili Liboje. Uporablja večinoma engoba barve in prozorne glazure. Z leti je
postala velika mojstrica oblikovanja gline, izdelke okrasi z veliko, prav filigransko
natančnostjo. Imela je že več samostojnih razstav in je sodelovala pri več skupinskih
razstavah. Kot delo meseca je svoje izdelke razstavila v cerkvici Marije Snežne v Piranu, v
muzeju v Buzetu in v Mestni knjižnici Izola. Redno sodeluje tudi na sejmih domače obrti. Ker
je zelo nežna in zadržana oseba, pri prodaji ni zelo uspešna, saj ne sili v kupce. Zato njene
izdelke večinoma kupujejo poznavalci in tisti, ki znajo ceniti znanje in vloženi trud.
Keramika Mireli pomeni način izražanja in sprostitev. Navdih za svoje izdelke najde v Istri,
od koder izvirajo njeni predniki. V vitrini ustvarjalnosti je tako postavila na ogled izdelek, ki
upodablja Šavrinko z nošo, kakor so jo nekdaj nosile ženske v Laborju. Naredila jo je v
spomin na svojo nono Helo (Mihelo), ki je bila doma v Gažonu. Naredila je tudi več pladnjev,
skled in krožnikov in jih okrasila z detajli, ki jih tudi najde v istrski noši in v arhitekturi: na
pročeljih hiš, portonih in podobno. Posebne so tako imenovane foghere, žerjavnice ali
ogljenice – te imajo zelo različna imena glede na kraj, od koder izhajajo, so pa značilne za
področje severne Istre. To so večje posode s pokrovom, zelo umetelno oblikovane, ki jih je
prav tako odkrila v izročilu Istre. Podobne posode hranijo v muzejih v Pazinu in v Buzetu,
sama pa jih je našla v knjigah med obiskom domoznanskega oddelka piranske knjižnice. Ob
prihajajoči pomladi je prav posebej za razstavo v naši knjižnici oblikovala še različne rože s
tako tenkimi pestiči in cvetnimi listi, da delujejo kot najkrhkejši porcelan. Ker se bliža tudi
velikonočni čas, seveda ne smejo manjkati niti pirhi, ki so prav tako okrašeni z elementi iz
istrske dediščine.
Mirela ima na splošno rada umetnost, posebno likovno, in to ljubezen je prenesla tudi na
hčerko Saro, sedaj dijakinjo 4. letnika koprske gimnazije. Razstavo njenih slik si boste v naši
knjižnici lahko ogledali novembra letos. Sicer pa ima Mirela še sina in tri vnuke, na katere je
tudi zelo ponosna.
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Slika 235: Keramične posode in krhke narcise Mirele Sharan.
Ivan Novak
Leseni izdelki
Gospod Ivan Novak iz Ospa je bil edini predstavnik moškega spola na našem srečanju, zato
bom začela pri njem. Že kot mlad fant se je navdušil nad ročnimi deli, iz drevesnega lubja,
predvsem iz topolov, je izdeloval različne predmete, od živalskih figuric do vozičkov in
raznih glasbil iz vrbovih ali leskovih šib, na katera je z veseljem kaj zaigral. V tistem času
otroci niso pogrešali drugih igrač, naredili so si jih sami in nikoli jim ni bilo dolgčas. V
osnovni šoli so imeli tudi predmet ročna dela. Izučil se je za orodjarja in do upokojitve
opravljal ta poklic. Še danes rad rezbari. Pesmi je začel pisati kot mladenič, vendar jih je
skrival, ker se mu niso zdele vredne objave. Kasneje pa jih je vendarle začel objavljati v
različnih revijah in nato izdal štiri pesniške zbirke, peta pa bo izšla kmalu. Vesel je vsake
objave in vsake nove knjige, posebno če so pesmi zapisane v narečju. Narečje še posebej ceni,
tudi zato, ker je bilo v letih po vojni prepovedano in zasmehovano, celo zasramovano. Član
Študijskega krožka Beseda slovenske Istre je deset let. Bil je tudi igralec v dveh amaterskih
gledališčih. Najprej se je vključil v gledališko skupino pri Kulturnem društvu Domovina Osp,
ki ga je leta 1889 ustanovil tedanji župnik Kompare. Sto let po ustanovitvi so v vasi ponovno
oživili delovanje društva in takrat se je ostalim članom pridružil tudi Ivan. Za gledališke
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predstave je izdeloval scene, v njih je tudi igral. Potem je deset let igral pri Kulturnem društvu
Šavrini in anka Šavrinke Gračišče.
Očeta je izgubil kot deček, star šest let, a o njem so mu pripovedovali mama, nona in drugi
sorodniki, tako da si je lahko ustvaril očetovo sliko in mu posvetil nekaj pesmi. Istro ima
neizmerno rad, še vedno se ukvarja z zemljo, na kateri prideluje zdravo hrano. Žal mu je, ker
je toliko zemlje zapuščene in neobdelane, zidovi, ki so jih predniki z muko zgradili iz kamna,
pa propadajo. V prostem času pa je pohodnik.

Slika 236: Ivan Novak na otvoritvi razstave bere pesmi iz svoje knjige.
Marija Koren
Voščilnice in slike iz prešanega cvetja
Gospa Marija Koren je doma iz Podgorja, živela pa je tudi v mestu. Narava in življenje na
vasi ji veliko pomenita. O tem nam je povedala:
Lahko rečem, da je čas, ki ga živimo, prinesel velik tehnični napredek, je pa posredno
prav zaradi tega tudi marsikaj izničil. Tako v mestu kakor tudi na vasi so ljudje zaradi
načina in tempa življenja samozadostni, zapirajo se v ozek krog družine, zabavajo se
in delajo z računalniki in ni več tistega pristnega, živega medsebojnega druženja.
Nekoč so si v vasi zaradi načina dela – oranje z volovsko vprego, košnja, grabljenje,
žetev – pomagali in sodelovali, posredno so se tudi skupaj veselili in praznovali.
Danes se vseh teh del na vasi niti ne opravlja več in za pomoč so traktorji, kosilnice. V
Podgorju se posadi samo nekaj njiv s krompirjem in še pri tem pridelku so vsako leto
škode zaradi divjadi, predvsem divjih prašičev in jelenov.
Je pa Podgorje ob vikendih resnično množično obiskano. Prihajajo peš in z avtomobili.
Pohodniki med hojo na Slavnik iščejo mir in ravnovesje v naravi.
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Ja, rada imam življenje na vasi. Stopiš iz hiše in že si v stiku z naravo. Poslušaš
oglašanje ptic. Prepoznavaš jih po petju, vidiš lepoto, rast trave in bogastvo cvetja rož,
občutiš piš vetra, svetlobo, toploto sonca. Sama rada opazujem nebo – jasnino,
prosojnost, plavajoče oblake, rast beline oblakov, kakor tudi temnih ob bližajoči
nevihti. Narava ti vse daje, samo prisluhniti ji moraš in se nekako spojiti z njo. Seveda
narava tudi uči, opozarja. Nakovalo na nebu opozarja na nevihto, meglen obroč okrog
lune napoveduje burjo, zven zvona, ki ga slišiš izpod Kraškega roba, napoveduje
spremembo vremena. Smeri, od koder prihaja dež, pa napovedo količino dežja. Tako
so pri nas udomačeni reki, ki tudi držijo: od Trsta za dva prsta, od juga za dva pluga,
od Slavnika za dva kalavnika, od Kojnika za dva lojtrnika.
Ja, resnično rada imam naravo in veliko, veliko mi pomeni.
Pesmi je začela pisati že v mladosti, objavljala jih je v različnih literarnih revijah. Letos je
izdala prvo pesniško zbirko z naslovom Diham z vetrom. S prelepimi fotografijami dreves in
prerezov drevesnih debel jo je opremil njen bratranec Iztok Poljak. O pisanju je povedala:
Nikoli se nisem spraševala, zakaj pišem, vedno mi je samo v veselje, če lahko
zapišem, napišem. Pišem že kar veliko let, nabralo se je kar precej zapisov, a le del
tega je zbrano v knjigi. Pišem iz izkušenj, preizkušenj, o sreči sobivanja, o lepoti, ki je
vse okrog nas, o globinah v nas, o miru, tišini, ki nam odkriva naše bistvo, o
potovanjih v želeno, potovanjih k sebi, o svetlobi, ker smo mi vsi svetloba, o želji po
združitvi misli vseh dobro mislečih ljudi za boljši jutri in še in še. Opisujem lepoto,
tako kot jo v danem trenutku vidim in občutim. Mirne duše lahko rečem, da v mojih
zapisih prevladuje misel o dobrem, o Ljubezni z veliko začetnico, ki je vse okrog nas.
Opisujem svoje občutke in videnje v danem trenutku. Če pa tega, kar privre iz globine
– za kar sem neizmerno hvaležna – v trenutku ne zabeležim, me ta misel zapusti in gre
pač dalje, da mogoče drugega razveseli. Zgodi se, da me misel obišče tudi ponoči, pa
si rečem: no saj to si bom zapomnila in zjutraj takoj zapisala. Vendar zjutraj ta misel
ni več prava ali pa je sploh ni. Odšla je dalje z vetrom.
Ročna dela je vzljubila že v mladosti. Iz prešanega cvetja sestavlja čudovite šopke na
voščilnicah in slikah. Prisluhnimo njenim besedam:
Ja, v veliko veselje mi je ustvarjati voščilnice. V ljudskem izročilu so rožice izvezene,
naštikane, nakvačkane, narejene v tehniki rešelje na prtih, zavesah, rjuhah. Lahko so
tudi izrezljane v raznih lesenih detajlih. V vsem tem je izražena lepota in to imam rada
zelo rada. Morda so moje voščilnice res izražanje in prenos lepote narave. Mislim, da
je ročno delo, izražanje velikega pomena in bi resnično bili lahko ponosni kot narod,
da imamo kaj pokazati. To bi morali začeti učiti že v vrtcih in šolah. Iz svojega
otroštva se spomnim, da smo v šoli imeli predmet ročno delo, pri katerem smo
vezli … Doma smo ob večerih marsikaj izdelovali iz rafije in rabljenih razglednic –
okraske, škatle. Po dve razglednici smo obšili, vmesni prostor napolnili s polnili in
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nato sešili škatlo – šatuljo, in to s pokrovom ali pa tudi brez. Ja, lepo bi bilo, da bi že
pri otrocih vzbudili ustvarjalnost.

Slika 237: Slike iz prešanega cvetja Marije Koren.
Danila Tuljak Bandi
Skulpture iz hladne keramike v šavrinskih nošah
Gospa Danila Tuljak Bandi je bila rojena v Koštaboni, že več kot 40 let živi v Dolini pri
Trstu, kamor jo je odpeljala ljubezen. Tam si je ustvarila družino in ostala. Najprej se je
ukvarjala z oblikovanjem slanega testa, potem pa je odkrila hladno keramiko. V tej tehniki
oživlja predvsem nekdanja vsakodnevna opravila in nošo Šavrink in Šavrinov. Navdih črpa iz
otroštva, ko je opazovala Šavrinke iz svoje družine, iz sosednjih hiš in vasi, kako so se
odpravljale na vsakodnevno pešpot, otovorjene z različnim blagom, namenjenim prodaji in
trgovanju. Te žene, ki so poleg vsega drugega dela na dan prehodile tudi po več deset
kilometrov, hodile so tri ure v eno smer in tri ure nazaj, so se ji tako vtisnile v spomin, ker so
s svojo pokončnostjo in vztrajnostjo kljubovale najtežjim življenjskim preizkušnjam. Bile so
glavni steber preživetja številne družine. Zato se ji zdi, da je njeno poslanstvo, da jim v teh
skulpturah – narejene so v dolgem postopku mešanja sestavin, kuhanja dobljene mase,
gnetenja in oblikovanja brez orodij, samo s prsti, na koncu pa jim še sešije obleko – postavi
spomin in opomin za današnje generacije. S temi kipci sodeluje na mnogih razstavah v
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zamejstvu in v Sloveniji in tako oživlja spomin na življenje Šavrink. Žalostna je, ker je naš
odnos do te dediščine malomaren, do starejših pa nespoštljiv. Pisati je začela že zgodaj, pesmi
je objavljala v različnih revijah in jih prebirala na literarnih večerih Študijskega krožka
Beseda slovenske Istre. Leta 1999 je izdala pesniško zbirko Žrjavka pud papelon, v kateri so
skoraj vse pesmi napisane v koštabonskem narečju. Predgovor h knjigi je napisala pesnica
Alferija Bržan.

Slika 238: Kipci iz hladne keramike s prizori iz kmečkega življenja.
Sonja Marija Mihelič
Ročni izdelki iz perlic, koruzne slame in krep papirja
V aprilu smo naše člane povabili k ogledu razstav domačih ustvarjalk: Mije Brak, Nide
Dudine in Sonje Marije Mihelič, članic Društva invalidov Izola.
Na kratko naj predstavimo gospo Sonjo. Po rodu je Istranka s koreninami v Hrastovljah. Živi
v Izoli, je upokojenka in že dvakrat nona. Je naša redna obiskovalka, velikokrat pride v
čitalnico, kjer rada prebira različne revije. Rada si izposoja priročnike z navodili za ročna dela
ali knjige o zdravju, predvsem o zdravilnih zeliščih. Zelišča tudi sama nabira in jih suši, iz
knjig pa se uči o njihovi uporabi za zdravje. Z njimi je pozdravila že marsikatero bolezen.
Zelo rada prihaja tudi na naše prireditve, posebno jo zanima vse, kar je povezano z dediščino
Istre. Všeč so ji bila tudi predavanja Sanje Lončar. V prostem času rada hodi, vpisala se je
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tudi k telovadbi. Ročna dela so jo pritegnila že v otroštvu. V osnovni šoli je bil njen najljubši
predmet tehnični pouk. Nato je ročnih spretnosti učila hčerko, ko je bila ta še deklica. Po
upokojitvi ima za ročna dela več časa. Rada ima predvsem naravne materiale. Ustvarja
različne izdelke z nizanjem drobnih barvnih steklenih perlic, izdeluje rože iz najlon nogavic in
tanke žice, na različne načine krasi velikonočne pirhe. V Radencih se je udeležila enotedenske
delavnice pletenja izdelkov iz koruznega ličja. Povabili smo jo, da bi jeseni, ko poberejo
koruzo in ostane ličje, vodila delavnico. Povedala je, da je treba ličje oblikovati mokro. Iz
njega se lahko naredi različne uporabne izdelke, od hišnih copat do podstavkov za lonce, pa
tudi okrasne predmete, kot so cvetlični šopki. V Belgiji pa se je naučila tehnike izdelovanja
slik iz starih vezenih ali kvačkanih čipk. Sicer znanje o ročnih delih pridobiva iz knjig, revij
ali v društvu in od posameznikov, ki to znanje imajo.

Slika 239: Izdelki Sonje Marije Mihelič.
Suzana Belak Pungartnik
Ročno izdelani modni dodatki in slike
Suzana Belak Pungartnik je po izobrazbi modna oblikovalka, univerzitetna diplomirana
inženirka tekstilne tehnologije in učiteljica z licenco. Po srcu je oblikovalka in naravoslovka,
drugače pa mama dvema otrokoma in poročena ženska. Petindvajset let je s svojimi idejami,
skicami, izdelki, fotografijami in teksti sodelovala z revijama Jana in Anja. Zdaj sodeluje z
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revijami Lisa, Lisa moje stanovanje in Naša žena. Aprila 2011 je ustanovila Društvo
ustvarjalnih Cita. Ustvarja tudi revijo Cita, ki jo lahko najdete na njeni Facebook strani, in
spletno stran www.suzana.si.
Zasebno poučuje risanje, modno skico, slikanje, krojenje, šivanje, pletenje, kvačkanje,
vezenje. Poučuje tudi predmete: Tehnika in tehnologija, Likovna vzgoja, Prodaja blaga,
Naravoslovje s poznavanjem blaga, Kemija s poznavanjem blaga, Umetnost, Kemija,
Oblikovanje prodajnega prostora, Tekstilna tehnologija.
Na knjižnih policah lahko najdete tudi ustvarjalkine priročnike: Ustvarjalne urice, Ustvari
živalske podobe, Modni dodatki iz domače delavnice, Ustvarjaj in recikliraj z gusarko Elo. V
knjižnici je v okviru Borze znanja vodila delavnico izdelovanja brošk iz blaga.
Suzana, v uvodu smo vas že predstavili. Bi nam morda zdaj povedali, kako ste se odločili
za študij in kasneje za poklicno pot? Najbrž so vam bila ročna dela z različnimi
materiali, predvsem z blagom, pri srcu že prej?
Že v otroških letih sem želela biti učiteljica. Doma sem imela šolo, v kateri sem poučevala tri
sestre in brata. Zelo rada sem risala. Zato sem šla na srednjo šolo za oblikovanje. Tam sem se
morala odločiti za eno od treh smeri, čeprav so me vse veselile. Izbrala sem modo. Ročna dela
sem vzljubila že v osnovni šoli.
Odločili ste se za pot samostojne ustvarjalke. Kaj vas je k temu spodbudilo?
Delala sem že vse mogoče, najraje poučevala, popoldne pa sem ustvarjala še doma.
Potrebovali smo denar za stanovanje, zato sem res veliko delala. Zdaj sem samostojna zaradi
brezposelnosti, ne pa zaradi brezdelja. Sicer pa bom šla učit takoj, ko bom spet dobila službo.
Na vaši spletni strani ste zapisali tudi, da želite ovrednotiti delo žensk, ki so bile
zaposlene v slovenski tekstilni industriji. Kako doživljate propad te industrije in poplavo
cenenih tekstilnih izdelkov, ki jih večinoma uvažamo? Verjetno to ni boleče le za vas,
pač pa tudi za mnoge odpuščene delavke?
Ni boleče, da so oblačila zdaj poceni. To pomeni, da so dostopna vsem, ne samo
premožnejšim. Boleče je, da smo neslišno zadušili skorajda celotno tekstilno industrijo, ki je
bila v Sloveniji najbolj razširjena. Vsaka oseba ima svojo zgodbo o tem, boleča je. Smo se pa
naučili, da se vse stvari na tem svetu spreminjajo in da tako pač je. Tako drastične spremembe
na tekstilnem področju pa kljub vsemu ni pričakoval nihče.
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Slika 240: Vitrina v odtenkih sive.
Marija Janežič
Stare kuharske knjige in kuharski predmeti
V maju in juniju je bila v naši knjižnici na ogled razstava starih kuharskih knjig in predmetov,
ki sta jo pripravila Marija in Janez Janežič. Marija Janežič je doma iz vasi Zrenj v hrvaški
Istri. Že v otroštvu je raje kuhala kot pospravljala. Svoje nagnjenje je potem razvijala naprej v
mladih letih, ko je v Kopru iskala delo. Takrat se je udeležila večmesečnega tečaja, na
katerem so dekleta izobraževali o kuharstvu, higieni v kuhinji, strežbi in drugih veščinah, ki
jih morajo poznati kuharice. Po končanem tečaju se je zaposlila v kuhinji Hotela Triglav, kjer
so kmalu opazili njeno prizadevnost. V hotelu je nato kot slaščičarka delala več kot 25 let in
pridobila vse potrebne poklicne kvalifikacije. Nato je do upokojitve v Pionirskem domu v
Kopru vsak dan kuhala za 800 do 900 otrok. Že kot otroka so jo zanimale starine, po poroki z
Janezom Janežičem, znanim zbirateljem starin, pa se je tudi sama posvetila zbiranju starin,
predvsem s področja kuharstva. Med kuharskimi knjigami iz njene zbirke, ki so tako v
slovenskem kot nemškem in italijanskem jeziku, imajo najstarejše tudi 170 let. Vsako obdobje
zastopajo najbolj znani avtorji, na primer Valentin Vodnik, ki je iz nemščine prevedel
Kuharske bukve. Te so v nemščini izšle leta 1799, njegov slovenski prevod pa leta 1842. V
obdobju pred prvo svetovno vojno je bila najbolj znana kuharica Katarina Prato, ki je vodila
gospodinjsko šolo v Gradcu in drugod po avstrijski deželi. Pisala je v nemščini, a so njene
knjige prevajali v slovenski jezik. Med slovenskimi kuharicami so bile znane še sestra Felicita
Kalinšek, Magdalena Pleiweis, Marija Pleško, Marjeta Prašnikar. Zanimiva je knjiga iz leta
1871 z naslovom Nauk o gospodinjstvu, ki jo je napisal dr. Janko Sernec, drugi del z
naslovom Slovenski bučelarček pa Janez Sumper. Dobo po drugi svetovni vojni zastopajo
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knjige znanih kuharskih mojstrov Ivana Ivačiča in Pavle Zakonjšek, družbo pa jima delata
tudi Dražigost Pokorn in Sophia Loren. Med italijanskimi so bile zelo znane knjige receptov
iz zbirke Ricettario Carli. Omenimo naj še knjige o zelenjavi, olju, vinih, dietni kuhinji in
podobne. Med predmeti so zanimivi več kot sto let stari porcelanasti krožniki, sklede,
skodelice, keramični vrčki, stekleni kozarci, pletene steklenice, lesen mlinček za kavo, lesena
lopatka za moko, odpirala za steklenice, zajemalke. Razne reklamne škatle za shranjevanje
živil nosijo napise Podravka, Argo, Delamaris, dr. Oetker. Takrat so tiskali tudi razne
reklamne podobice z imeni posameznih živil. Modelčki za drobno pecivo so različnih
velikosti in oblik, družbo jim delajo pisala za dekoriranje peciva in rageljčki za rezanje testa
in oblikovanje robov. V Istri so s takimi rageljčki rezali testo za kroštole. Zobčki na rageljčkih
so robove testa oblikovali v različne vzorce. Tu je več deset ročno izdelanih nožev z lesenimi
ročaji in vsak med njimi je unikat. Take nože so včasih izdelovali obrtniki, nožarji. Med njimi
je tudi nož, narejen iz kose, namenjen rezanju zelja, in nož iz predelanega bajoneta ter več
kovinskih brusov za nože. Okrasni sekači so narejeni iz kar štirih materialov: jekla, aluminija,
roževine in medenine. Za kuhanje velike količine čajev so čajne lističe položili v večja »jajčka
za čaj«, narejena iz bele pločevine. Marija Janežič je o zbirki povedala, da je nastajala več
deset let, razstava pa je le del veliko obsežnejše in bogatejše kuharske zbirke. Dodala je še, da
je pri zbirateljstvu nujno treba pridobivati vedno nova znanja, znati pa je treba zbirke tudi
primerno vzdrževati in posamezne predmete tudi restavrirati, če je to potrebno.

Slika 241: Utrinek z razstave starih kuharskih predmetov in knjig.
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Ružica Mujič
Uporabni izdelki, kvačkani s svileno nitjo , in okrasni izdelki iz
mrežastega materiala
V avgustu nas je z razstavo svojih izdelkov v vitrini ustvarjalnosti presenetila in razveselila
gospa Ružica Mujič iz Medošev. Rodila se je v Slavoniji, kjer ima še sestro in brata. V
rodnem Djakovu (50 km od Slavonskega Broda) je obiskovala osnovno šolo in se potem
začela učiti za kuharico, saj jo je vse v zvezi s kuhanjem neizmerno veselilo. Mlada se je tudi
poročila. Ker v Slavoniji ni bilo veliko možnosti za delo, je v Slovenijo najprej prišel njen
mož – tu je že bila njegova sestra, ki si je našla delo v tovarni Delamaris v Izoli. Eno leto za
možem (1974) je pripotovala tudi Ružica. Najprej je delala v tovarni Arrigoni, ko je
dokončala šolanje, pa se je zaposlila kot kuharica v gostinstvu. Zadnja štiri leta dela na pošti v
Kopru.
Z možem sta odkupila hišo v Medoših in si ustvarila družino. Rodili so se jima dve hčerki in
sin, zdaj pa imata že šest vnukov. Od babice sta se ljubezni do kuhanja nalezla tudi dva
vnuka: »Ko sta bila otroka, sta začela kuhati pri meni, vedno sta me spraševala, kako se kaj
skuha, kuhanje jima je bilo res všeč. Nato sta se oba vpisala v gostinsko šolo. Eden že dve leti
samostojno dela kot kuhar v hotelu Delfin, drugi še hodi v šolo.«
Ker si je v Sloveniji ustvarila dom in družino, se tu počuti doma: »Tu imam vse, tudi dobre
sosede. Sicer se ne obiskujemo, a se vedno pozdravimo, se spoštujemo. Domov ne grem več
rada, čeprav pogrešam brata in sestro. A ko grem v Slavonijo, postanem žalostna, ker je tam
pokopana moja mama.«
Ročna dela je vzljubila že v otroštvu, najprej doma, ko jo je mama naučila različnih načinov
vezenja, tudi s križci, kvačkanja, šivanja in pletenja, potem pa tudi v šoli, kjer so se takrat še
učili ročnih del. Gospa Ružica pravi, da so v Slavoniji ročna dela še danes cenjena. Posebno
na vasi se ženske veliko ukvarjajo z ročnimi deli. Vezejo pregrinjala za postelje, zgornje
rjuhe, prevleke za blazine, brisače, prte. Enkrat na leto prirejajo tudi festival narodnih noš in
vsa oblačila za narodne noše, od rute do platnenega krila, so lepo okrašena z izvezenimi
»velikimi, bogatimi, gostimi rožami«. Spomni se, kako so imeli navado, da so za poroko
okrasili konja in voz z velikimi, do dva metra in pol dolgimi platnenimi brisačami, ki so bile
ročno okrašene z vezenimi vzorci. Te brisače so potem podarili botrom, kar je še danes običaj,
le da z njimi ne pokrivajo več konjev, ampak avtomobile. Te velike brisače botri shranijo za
spomin, manjše pa so seveda tudi za uporabo.
Gospa Ružica je pred tremi leti dobila v dar veliko belega svilenega traku. Takrat je začela
kvačkati košarice: »Najprej sem začela delati majhne košarice, da vidim, kako to zgleda. Ko
enkrat začneš, potem gre kar samo naprej. Ideje kar prihajajo, roke kar same primejo kvačko!
Nato sem delala še večje košarice različnih oblik, okrogle, podolgovate, kvadratne. Uživam v
delu, to me zabava kakor otroka!« Iz svilenih trakov dela poleg košaric tudi denarnice in
torbice različnih oblik in velikosti, od takih za ščipalke do tistih za mobitele ali namiznih
košaric za čokolatine, bombone: »Vnukinji pa sem naredila tudi majhno košarico za labello.«
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Iz tankega cvirna – belega ali raznih barv – kvačka namizne prte, ki so lahko okrogli,
pravokotni ali kvadratni:
Pa tudi vazice delam, samo te je treba poštirkati, da stojijo lepo pokonci. Ko sem se
nekoč peljala z avtobusom domov, je na neki postaji vstopila gospa v prekrasnem
kvačkanem kostimu. Tako mi je bil všeč, da sem na skrivaj z mobitelom fotografirala
košček krila, potem pa sem doma preštudirala vzorec. Štiri mesece sem porabila, da
sem si nakvačkala krilo, zdaj ga moram samo še sešiti in prišiti podlogo. Pletenje pa
mi ne gre preveč od rok. Znam splesti samo šal in kapo, drugega nič. Moja mama pa je
znala splesti veliko stvari. Ampak za letošnjo zimo pa si bom nakvačkala šal iz tanke
volne, da vidim, kako to gre!
Gospa Ružica večino svojih izdelkov podari za praznike in tako razveseli svoje sorodnike in
prijateljice. Včasih pa dobi tudi kakšno naročilo, posebno za velikonočne praznike si kdo želi
košarico za blagoslov jedi.
Izdeluje pa tudi zanimive okraske za na mizo, o katerih sem želela izvedeti kaj več:
Prvič sem tako košarico videla pri hčerki doma. Bila je modre barve in mi je bila všeč.
Ko sem se vrnila domov, sem premišljevala, kako je to narejeno in kako bi lahko sama
to naredila? Iz česa je ta košarica? Nato sem pogruntala, da je narejena iz mrežice za
fasado! Mož mi je v Kopru kupil tako mrežo in začela sem delati. Če mi prvič ni
uspelo, sem poskušala še in še, dokler ni bil izdelek narejen tako, kot sem želela.
Imam veliko potrpljenja za ročna dela, če se zmotim, lahko podiram in potem
nadaljujem, saj uživam, ko je izdelek končno narejen!
Ker sediva sredi knjižnice, med knjigami, pove, da ima doma veliko knjig in da je včasih zelo
rada brala:
Tudi zdaj sem si rekla, da bom spet začela brati, vsaj zvečer pred spanjem, saj imam
raje knjige kot TV. A čez dan imam toliko za postoriti. Ko se usedem, da bi si
odpočila, pa začnem kar kvačkati. Roke kar same grejo! To je moja sprostitev, to je
moj počitek. Najbolj mi je škodilo, ko sem bila bolna in so me roke tako bolele, da
nisem mogla kvačkati. Takrat mi je mož rekel: »Si boš vsaj roke spočila.«
»Pa imate še kakšne načrte za naprej?«, sem radovedna. »Rada bi še vezla na star način, na
platno, kot smo to delali v Slavoniji,« pravi.
Ko se pogovarjam z njo, poslušam njen zvonki glas in opazujem iskreče oči, se mi kar zdi, da
mora tako topla, iskrena oseba imeti najbrž tudi veliko ljubezen do živali in rož. Ko jo
povprašam o tem, vzame iz torbice mobitel in pokaže slike prekrasnih rož, ki polnijo korita na
njenem dvorišču in gredice v vrtu: cvetoča drevesa, pelargonije, kaktusi, vrtnice:
Kaktusi in vrtnice so moje najljubše rože. Moj največji kaktus je visok 1,30 m. Zelo
lepi so njihovi cvetovi. Nekateri cvetijo samo 24 ur, drugi ves teden. Tudi pozimi so
zunaj. Imamo pa tudi zajčke in želvice, včasih smo imeli ribnik z ribicami. Želvice
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imamo zaradi vnukov. Radi imajo živali in ko pridejo na obisk, grejo najprej pogledat
zajčke in želve.
»Je na vasi lepo živeti?« jo vprašam.
Najlepše. Imamo lepe razglede na vse strani. V poletni vročini se vsi v vasi držimo
bolj doma in vladata tišina in mir. Ko se bliža večer in se malo ohladi, se sliši iz vseh
dvorišč klepetanje, kakor bi žgoleli ptički, vas oživi. Včasih slišimo srne in srnjake, ki
pridejo čisto blizu hiš. Ob lepem vremenu gremo na sprehod do Kroga, si ogledamo
konjičke. Trgovina je v Kortah, avtobus tudi redno vozi, tako da nam ničesar ne
manjka.«
Pot do prijazne, ljubeznive, vesele, radožive gospe Ružice Mujič mi je odprl nihče drug kot
urednik Mandrača, gospod Drago Mislej Mef. Najprej me je čakala elektronska pošta s
fotografijami njenih izdelkov, sledil pa je še njegov telefonski klic. Tako sem navezala stik z
gospo Ružico in res sem vesela, da sem spoznala tako prijetno osebo.

Slika 242: Okrasno rožico iz mrežastega materiala si je zamislila in jo izdelala Ružica Mujič.
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Radoslav Kostantin Košte
Pletene košare in leseni izdelki
Radoslav Kostantin Košte, doma iz vasi Radoslavi v hrvaški Istri, že štiri desetletja živi v
slovenski Istri, kjer si je ustvaril dom in družino. Za življenje si je zaslužil z delom pri
Rižanskem vodovodu in je zdaj upokojen. Že skoraj pol stoletja je tudi čebelar, ki goji
posebno ljubezen do svojih čebelic. Je odličen opazovalec, zato je njegovo poznavanje narave
in čebel izjemno, kar mu pri delu seveda zelo pomaga. Njegove čebelice delajo hojev,
akacijev, cvetlični in regratov med. V prostem času se ukvarja tudi s sadjarstvom in
kmetijstvom. Že od mladih nog pa ljubi ročna dela, tako da še danes rad plete različne košare,
opleta steklenice in z rezljanjem lesa ustvarja izdelke, ki pripovedujejo o življenju preprostih
istrskih ljudi. Izdeluje tudi ljudske inštrumente, kot so poprdalo, nanulca, pastirski violin,
premična piščalka, raglja (po domače škrebetavnica ali žgrgetavnica) in druge. Iz oljčnih vej
oziroma listov na vejah spleta tradicionalni velikonočni okras, imenovan monštranca ali
palma, značilen za slovensko Istro. Na cvetno nedeljo take veje nosijo v procesiji in jih v
cerkvi blagoslovijo, nato pa z njimi okrasijo domove.
Kot otrok je Košte v Radoslavih rad poslušal ljudske pripovedovalce in druge vaščane,
njihove zgodbe ohranil v spominu in danes na različnih prireditvah oživlja to ljudsko
pripovedno izročilo, ki ga dopolnjuje tudi s svojimi zgodbami – te tudi zapiše in objavlja,
največ v zborniku Brazde s trmuna. Rad tudi poje ljudske pesmi in zna dvoglasno žvižgati. Je
član Obalnega čebelarskega društva Koper in Kulturnega društva Beseda slovenske Istre. Za
Dneve evropske kulturne dediščine smo Košteja povabili, da v naši knjižnici razstavi svoje
izdelke.

Slika 243: Iz malega zraste veliko – Koštejeve košare.
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Zorko Dežjot
Kažuni in kažete – keramični izdelki
Zorko Dežjot se že vrsto let posveča različnim oblikam ustvarjalnosti. Začel je z rezljanjem
lesenih dog, nato v lesu upodabljal istrske motive, nadaljeval s krajinskim in portretnim
slikarstvom, zadnje čase pa se ukvarja tudi z oblikovanjem keramike. Za Dneve evropske
kulturne dediščine 2014 se je poglobil v svet istrskih kažetic in kažunov, kamnitih poljskih
hišic, ki so kmetom in pastirjem služile kot zavetje pred slabim vremenom, pa tudi za
shranjevanje delovnega orodja. V glini je upodobil tudi spahnjenco. To so različno zaključeni
kuhinjski prizidki z odprtim ognjiščem s streho in večjim preprostim dimnikom. Taki prizidki
so bili seveda zelo uporabni, poleg tega so razgibali sicer ravno fasado, in so bili značilni za
mediteransko ali kraško arhitekturo.

Slika 244: Glinene poljske hišice Zorka Dežjota.
Viktorija Pucer Štromar
Šavrinke v nošah in leteče štrige
Viktorija Pucer Štromar, upokojena učiteljica, je priznana pripovedovalka istrskih štorij z
izjemnim smislom za humor. Je tudi velika poznavalka istrske ljudske kulturne dediščine.
Ohranja jo s pripovedovanjem, predavanji, delavnicami in izdelovanjem okrasnih punčk v
šavrinski noši in babur (štrig) iz blaga in papirja. Za razstavo v vitrini ustvarjalnosti v naši
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knjižnici je ob Dnevih evropske kulturne dediščine 2014 prispevala zbirko šavrinskih punčk,
njene babure na metli pa so visele kar izpod stropa in prijaznim obiskovalcem prinašale srečo.

Slika 245: Viktorija Pucer Štromar med pripovedovanjem.
Lijana Perko
Šavrinke v nošah
Lijana Perko je šivilja, ki navdih za svoje izdelke najde tudi v dediščini. Je ljubiteljica narave,
dolgih sprehodov in vsega lepega, od glasbe in likovne umetnosti do književnosti. Poklicno jo
zanimajo predvsem oblačilna kultura in modni dodatki. Ker že nekaj let živi v Izoli, se med
drugim posveča tudi proučevanju ljudskih noš v slovenski Istri. Podatke pridobiva v
pogovorih z ljudmi in v knjižnicah, kjer pregleduje literaturo in druge pisne vire. Pri nošah jo
zanimajo tako kroji posameznih oblačilnih kosov kot tudi materiali, ki so jih nekoč uporabljali
za obleke. Pozorna je na vse podrobnosti, od gub na krilih do gumbov, čipk in okrasnih
trakov. Tako smo jo za Dneve evropske kulturne dediščine povabili, da razstavi svoje punčke
iz blaga, oblečene v šavrinsko nošo.

349

Slika 246: Šavrinka v noši, delo Lijane Perko.
Irena Eržen
Ročno pleteni in kvačkani izdelki iz vo lne
V novembru smo vitrine ustvarjalnosti okrasili z ročno pletenimi in kvačkanimi izdelki Irene
Eržen. Irena zadnja leta živi na Obali, sicer pa prihaja iz Kočevja. Ukvarja se z ročnimi deli:
kvačkanjem in pletenjem kap, šalov, jopic, torb, mošnjičkov in drugih oblačil in modnih
dodatkov. Izdeluje tudi sveče iz palmovega voska in še vrsto različnih okraskov. Zanimivi so
njeni mošnjički za srečo – Irena pravi, da nam sreče ne prinaša denar, ampak drobne
življenjske radosti, dobri odnosi in medsebojna ljubezen.
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Slika 247: Pleteni pončo Irene Eržen.
Jadranka Stuhli
Pletene jopice za najmlajše
Jadranka Stuhli je zvesta obiskovalka Mestne knjižnice Izola. Rada bere in se udeležuje
predavanj, prireditev, literarnih večerov. Svoj prosti čas preživlja ustvarjalno. Posveča se
kreativnemu šivanju, tokrat pa je za razstavo napletla serijo čudovitih volnenih jopic za
najmlajše.

Slika 248: Volnene jopice za malčke, spletla jih je Jadranka Stuhli.
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Mojca Jerman
Okrasni izdelki za praznične dni
Mojca Jerman je doma iz Boršta. »Je prava, pridna in delovna istrska žena, ki drži štiri vogale
v hiši,« pravi njena prijateljica Nives Kaligarič. Mojca je stara nekaj čez petdeset let, je mama
dveh odraslih otrok, hčere in sina, veseli se tudi dveh vnukov. Zaposlena je kot snažilka v
osnovni šoli v Kopru. Njen mož Guido Jerman ima v Borštu majhno vinsko klet, Mojca pa se
posveča ročnim delom. Izdeluje cvetje iz barvnih najlon nogavic in tanke žice, zelo dobro ji
gre tudi pick point tehnika ali šivanje na papir. Iz papirja izdeluje zelo raznovrstne okrasne in
uporabne predmete. Rada tudi kuha, dela odlične marmelade in peče okusna peciva.

Slika 249: Ročni izdelek Mojce Jerman.
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Razstave v letu 2015
Stene ustvarjalnosti
Borza znanja Izola, Inštitut za dediščino Sredozemlja UP ZRS in
Manziolijeva palača
Mozaiki, antični nakit in freske – razstava v palači Manzioli
V sodelovanju z Inštitutom za dediščino Sredozemlja Znanstveno-raziskovalnega središča
Univerze na Primorskem je vse od leta 2011 v zimskih mesecih v Mestni knjižnici Izola
potekala vrsta delavnic z naslovom Izdelajmo si mozaik in nekaj delavnic izdelovanja
antičnega nakita. Večletno odlično sodelovanje z izvedbo arheoloških delavnic je s strani
Borze znanja za odrasle v knjižnici vodila Ksenija Orel, aktivnosti s strani Arheološkega
parka Inštituta za dediščino Sredozemlja UP ZRS je koordinirala Ivana Pintarič, delavnice
mozaikov pa je vodila specialistka mozaične umetnosti Tržačanka Megi Uršič Calzi.
Izdelovanja antičnega nakita je udeležence učila arheologinja Snježana Karinja iz
Pomorskega muzeja Sergej Mašera Piran. Po večletnem uspešnem sodelovanju so v prostorih
Manziolijeve palače razstavili mozaike, antični nakit in freske. Razstavo je otvorila vodja
projekta UP ZRS dr. Irena Lazar.

Slika 250: Mozaika z razstave v palači Manzioli.
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Jana Kostevc
Slikarska razstava
Jana Kostevc, rojena v Kopru, že več kot tri desetletja živi v Piranu. Po poklicu je trgovka, a
se je zadnja leta pred upokojitvijo z veseljem in navdušenjem predala delu z ljudmi s
posebnimi potrebami. Od vedno je bila njena želja, da bi se ukvarjala s slikanjem. To morda
niti ni čudno, saj so med njenimi bližnjimi sorodniki umetniki Janez Lenassi, Aleš Lenassi in
Eva Peterson Lenassi. Tako je Jani umetniška žilica nekako prirojena. A kaj, ko v borbi za
preživetje nikoli ni imela dovolj časa, da bi razvijala talent, ki ji je bil dan. Treba je bilo hoditi
v službo in poskrbeti za družino. Slikanju se je lahko posvečala le v redkih prostih trenutkih.
A želja po slikanju je ni nikoli zapustila. Po upokojitvi se je vpisala na slikarski tečaj, ki ga v
Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran vodi profesorica likovne vzgoje Liliana Stipanov.
Zdaj Jana slikanju namenja veliko več časa. Njeni motivi so raznoliki, od tihožitij do pokrajin
in mest. Najbolj jo pritegne Piran, ki ga je upodobila že na veliko slikah. Te prikazujejo mesto
v različnih trenutkih dneva, od jutra do noči, ki jo Jana še bolj poudari z izbiro močnih,
nenavadnih barv, recimo vijolične. Rada se ustavlja ob prizorih Punte s svetilnikom in hišami,
ki so stisnjene ena k drugi. Njen pogled pritegne piranska stolna cerkev sv. Jurija, pomol z
rdečim svetilnikom, ob katerega butajo razpenjeni valovi, pristanišče in jadrnice. Na slikah
rada poudari nekatere prizore, tako da jih naslika zelo realistično, natančno in jasno, druge pa
ovije v rahlo meglico, kar daje slikam nadih pravljičnosti. Odpravi se na soline, kjer naslika
solna polja s kanali in porušenimi hiškami, in med oljčne nasade, da ujame trepetanje listkov
na mogočnih oljkah. Ker ima rada živali, mimogrede naslika še galebe med letom. Za njene
slike je značilno tudi, da marsikatero naslika v različnih odtenkih ene barve. Tako je nastala
velika slika piranske Punte z morjem in jadrnicami, ki se vsa blešči v neštetih odtenkih zlato
rumene barve.
Jana veliko svojega prostega časa nameni tudi branju knjig. Zanima jo vse, od leposlovja do
strokovnih knjig o zgodovini, psihologiji, politiki, religijah. Rada se tudi sprehaja s svojim
velikim volčjakom Rexom. Večkrat se odpravi v naravo, na planinski pohod na Slavnik ali še
kam dlje, do Alp, Karavank in naprej. Uresniči si željo in prespi noč na planjavi pod
zvezdnatim nebom. Njena ljubezen je tudi vrtnarjenje in pisanje. To je še en način, s katerim
izrazi svoje bogato notranje življenje. Piše predvsem pesmi, a loti se tudi krajših proznih
besedil. Je ena redkih, ki še pišejo pisma na roke. Za ustvarjanje potrebuje čas, mir, samoto in
zbranost. Kljub temu pa je Jana rada tudi v družbi s prijateljicami, rada gre na ples s svojim
možem, rada tudi priskoči na pomoč starejšim ljudem ali komu, ki je v stiski.
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Slika 251: Noč in dan Piran Jane Kostevc.
Laura Ličer
Ilustracije za knjigo nigerijskih ljudskih pravljic Devetindevetdeseta
kraljeva žena
Februarja je Laura Ličer v središču za samostojno učenje razstavila sedem originalnih
ilustracij iz knjige Devetindevetdeseta kraljeva žena – ljudske pravljice iz Nigerije.

Slika 252: Ilustracije iz knjige nigerijskih ljudskih pravljic Devetindevetdeseta kraljeva žena.
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Društvo Animov
Fotografska razstava Cosplay
Na pomlad so stene knjižnice krasile tudi fotografije nekaterih članov Društva ljubiteljev
animiranih filmov, stripov in družabnih iger Animov.

Slika 253: Razstava fotografij društva Animov.
Rihard Knez
Slike
Rihard Knez se je rodil novembra leta 1929 kot najmlajši od štirih sinov v družini, v kateri je
bilo kar sedemnajst otrok. Želel je postati krojač, a je na očetovo željo prevzel kmetijo. Od
vsega začetka je prideloval kakije, jagode, paradižnike, paprike, jajčevce, breskve, jabolka in
fige, pa tudi oljčni nasad. Živel je v času fašistične diktature in dejstvo, da ni smel govoriti
slovensko, je poglobilo njegovo narodno zavest. Tako je med drugo svetovno vojno postal
partizanski kurir, 10. oktobra 2014 pa je od Zveze združenj borcev za vrednote NOB prejel
najvišje častno priznanje zlato plaketo. Več kot dvajset let je kot član v občinskem odboru za
kmetijstvo s svojim znanjem pripomogel k trajnostnemu razvoju podeželja.
Vedno je bil zelo vedoželjen in ustvarjalen, v mladosti je igral v gledaliških predstavah, zelo
rad se smeji in pripoveduje šale in s tem razveseljuje druge. Rad tudi pomaga ljudem v stiski.
Po smrti žene Katice – z njo je bil poročen 53 let in rodila sta se jima dva sinova – je začel
slikati in pisati pesmi. Riše naravo, morje, sonce, griče, drevesa. Zelo rad kuha po ženinih
receptih, peče kruh in pecivo (tega smo bili v obilju deležni tudi obiskovalci večera),
pripravlja paradižnikove omake, marmelade, vlaga zelenjavo; vse recepte najdete na spletni
strani domačije Knez. Poleg tega plete košare, plava in hodi na dolge sprehode. Udeležuje se
tudi vsakoletnega množičnega kopanja v Portoroškem zalivu na prvi dan v letu.
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Pesmi je zbral v knjigi z naslovom Življenje, napisane v slovenskem in italijanskem istrskem
narečju. V njih opisuje naravo, piše o pšenici, živalih, drevesih, rožah, razmišlja o mladosti, o
delu, veselju in ljubezni. Tudi njegove slike, s katerimi je obogatil pesniško zbirko, pričujejo
o ljubezni in navezanosti na naravo in domači kraj.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 21, št. 1090 (12. februar 2015), str. 11.

Slika 254: Strunjanska domačija na sliki Riharda Kneza.
Laura Ličer
Izbor ilustracij iz knjig De žka in Rojstvo Ljubljane iz duha zmaja
Aprila so na stene Središča za samostojno učenje pomladne barve prinesle originalne
ilustracije Laure Ličer iz knjig Dežka / Splashy the raindrop in Rojstvo Ljubljane iz duha
zmaja.

Slika 255: Ilustracije Laure Ličer iz knjige Dežka.
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Erika Gregorič
Junaki iz risank
Stene Središča za samostojno učenje so v marcu krasile slike Erike Gregorič iz Izole. Nastale
so v obdobju med letoma 2006 in 2014. Na njih so upodobljeni junaki iz risank. Naslikane so
v mešani tehniki in izjemno natančno. Eriko smo povabili k pogovoru.
Erika, bi se nam najprej predstavila? Rojena si v Izoli, tu si obiskovala osnovno šolo.
Kaj pa potem?
Sem Erika Gregorič in že od nekdaj zelo rada rišem. Kot ste rekli, rišem risane junake, vendar
so po mnenju drugih že daleč od navadnih risanih junakov, saj na slikah pripovedujejo
zgodbo in se stilsko počasi odmikajo od risanke. Odraščala sem v Izoli, srednjo šolo pa sem
obiskovala v Novi Gorici, kjer sem bila dijakinja prve generacije dramsko-gledališke smeri na
umetniški gimnaziji. Tu sem tudi uspešno maturirala.
Po izobrazbi si italijanistka. Kako si se odločila za ta študij?
Za študij italijanščine sem se odločila zaradi ljubezni do italijanskega jezika, ki me je
spremljal že od malih nog in je bil pogost spremljevalec pri igranju, ustvarjanju, branju in
pisanju. Da se ne bi preveč oddaljila od srednješolske izobrazbe, pa sem za diplomsko nalogo
pisala o Commedii dell’arte, pomembnem poglavju v italijanskem gledališču. Do zaključka
študija pa me loči le še magistrsko delo.
Že v otroštvu si rada risala. Je imel na to kaj vpliva tata Dario?
Moj prijatelj bi rekel: »Jabolko ne pade daleč od hruške.« Mislim, da če ne bi videla tatija za
slikarskim stojalom s čopiči, tuši in barvami v rokah, ne bi nadgradila otroškega risanja v bolj
profesionalno. Pri tem pa mi je vedno pomagal. In še sedaj mi, če nisem v kaj prepričana.
Dostikrat sem segla tudi po njegovih barvicah in poskušala risati kot on, potem pa se je moj
stil odmaknil od njegovega. Meni je všeč natančnost do potankosti, on pa poteze vleče bolj
svobodno.
Kot otrok si risala junake iz tebi najljubših risank. Takrat še ni bilo posterjev, nalepk,
revij in interneta, ti pa si hotela junake iz risank imeti na stenah svoje sobe. Katere
risanke so ti bile najbolj všeč?
Prve risanke, ki so se me precej dotaknile, so bile Disneyeva Mala morska deklica, Levji
Kralj, potem pa naši generaciji zelo znana Sailor Moon. Od tu naprej sem začela razvijati stil,
ki ga imam danes. Kasneje so name vplivale tudi druge risanke, kot je bila Cardcaptor
Sakura, Inuyasha in vsem znan Dragon Ball, vendar se stilsko ločim od slednjega. Najbrž je
bila moja »rokca« do takrat že navajena na ta stil.
Potem si začela brati mange. Bi nam povedala, kaj je to? Kje si za mange izvedela? So
mange natisnjene v knjigah, stripih ali kako? Je v njih poudarek na besedilu ali na
risbi? O čem pa pripovedujejo?
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Z besedo manga označujemo izključno japonski stil stripa. Za mange sem izvedela
postopoma, ko sem iskala material teh risank in v Trstu naletela na zlato jamo, trgovino
Nonsololibri, v kateri so imeli na voljo ogromno japonskih mang. Manga je videti kot manjša
tanjša ali debelejša knjižica z mehkimi platnicami in barvitim motivom na naslovnici, vsebina
pa je strip v daljši zgodbi, ki se nadaljuje iz številke v številko. Strukturirane so, vsaj v mojih
očeh, kot film; z razmerjem slika-tekst se te zelo dotaknejo in ganejo. Največ poudarka pa je
na sliki. Zelo težko bomo v mangi zasledili ogromno teksta naenkrat. Pripovedujejo pa
različne zgodbe: srednja šola, detektivke, boji med dobrim in zlom v mnogih različicah,
magija …
In potem si začela še sama risati mange. Zato najbrž ni čudno, da si tudi ti članica
društva Animov? Kako si se društvu priključila? Kakšne so tvoje aktivnosti v okviru
društva?
Društvo Animov spremljam že od njegovega predhodnika SecondImpact s konca
devetdesetih. S sedanjim predsednikom društva Animov, Bojanom Planincem, sem bila redno
v stikih, in ko je leta 2011 ustanovil društvo Animov, sem se pridružila. Trenutno jih le
priložnostno obiskujem, saj za večje aktivnosti žal nimam časa. Je pa bilo društvo odskočna
deska, da sem začela razstavljati svoja dela, saj sem preko njihovih razstav tudi začela in tako
je trenutno ostalo, razen sedaj, ko v knjižnici razstavljam samostojno.
Že v času srednje šole si objavljala stripe v domskem glasilu. Si potem objavljala še kje?
Si že kdaj pomislila na čisto svojo zbirko stripov? Tako bi lahko vse, kar si do sedaj
narisala in napisala, zbrala na enem mestu in objavila v eni ali več knjigah.
Po srednji šoli sem si na vse pretege želela objavljati stripe, vendar sem naletela na zaprta
vrata. Prav tako nisem vedela, na koga bi se lahko obrnila, da bi me lahko vpeljal v svet
založništva in publikacije del. Brez izkušenj in vodil, kako začeti, je zelo težko. Na svojo
zbirko stripov z vsem materialom, ki se je nabral, sem večkrat pomislila, vendar je v veliki
večini material iz zgodnjih ustvarjalnih let s starejšo nedovršeno tehniko. Veliko zgodb pa je
ostalo nedokončanih.
Glede na to, da si italijanistka, bi bila lahko knjiga kar dvojezična!
Seveda. Ko pišem besedila stripom, večkrat pomislim, kako bi zvenelo v italijanščini. Ali
obratno.
Povabili so te tudi k sodelovanju v oddaji, ki je spremljala mlade talente na različnih
področjih. Bi lahko kaj več povedala o tem? Katera oddaja je bila to in na kateri TV?
Izkušnja je bila zelo zanimiva. Povabljena sem bila, da predstavim nekaj del takoj v petek na
poti domov iz dijaškega doma, vendar kot zanalašč tisti teden nisem s seboj v dijaški dom
odnesla mape s slikami in risarskega orodja. Tako sem morala v zelo kratkem času na papir
spraviti čim več slik, s katerimi sem se lahko predstavila. S seboj pa sem vzela tudi nekaj
domskih glasil, kjer so bili objavljeni enostranski stripi. Od tega je že veliko časa nazaj.
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Spomnim se, da je bila oddaja na TV Sponka, imena oddaje pa se nikakor ne morem
spomniti.
Na risarski delavnici, tekmovanju in razstavi Ilustrarium 2011 v Ljubljani, v
organizaciji SloAnime, se je tvoja risba z naslovom Zvezdica Zaspanka uvrstila med
dvanajst zmagovalnih risb. To priznanje ti je verjetno veliko pomenilo?
Zelo, saj sem dobila potrdilo, da moja dela niso všeč le ožjemu krogu ljudi, temveč tudi
ljudem, ki me ne poznajo, in sem s tem dobila tudi mnenje objektivne narave.
Je to tvoja prva razstava? Kje si še razstavljala? Kakšni pa so odzivi?
Razstava v knjižnici ni moja prva. Prvič sem nekaj svojih del razstavila v okviru društva
Animov v nekdanjem baru KT1 leta 2011, skupaj z drugimi avtoricami. Vse slike so bile zelo
lepo sprejete, saj so v obiskovalcih prebudile tisti nostalgičen občutek po dobrih risankah iz
otroštva, ko je bil ta svet med nami še kako prisoten.
Leta 2013 sem na prvem sejmu društva Animov, imenovan Anime, razstavila nekaj slik, ki so
predstavljale uvod v prvo samostojno razstavo naslednje leto. Tako sem okviru drugega sejma
društva Animov, 16. avgusta 2014 v galeriji Plac Izolanov, razstavila trideset slik in
šeststranski strip iz obdobja med letoma 2006 in 2014, na prvi samostojni razstavi Od E do G.
Na otvoritev so prišli moja družina, sorodniki in veliko prijateljev skupaj s pisano druščino
približno petdeset cosplayerjev (ljudje, ki se oblečejo v risanega ali znanega filmskega
junaka), ki so napolnili malo galerijo in trg ob njej na svojem pisanem pohodu v sivem dnevu
iz sejma do galerije. Odzivi so bili visoko nad pričakovanji. Začetni pomisleki, da galerija in
Izola nista pripravljeni na nekaj tako novega, so se spremenili v pozitivne občutke
obiskovalcev, ki so jih vedrost, barvitost in iskrenost razstave zelo pozitivno presenetili in
marsikomu polepšali dan.
Letošnjega februarja sem v okviru društva razstavljala tudi v koprski čajnici Vanilla, kjer so
se slike lepo podale ambientu čajnice, malo manj pa obiskovalcem, ki so poskrbeli za slabo
izkušnjo in sem zato razstavo predčasno umaknila.
Tvoj psevdonim je Reika Gregoretti. Kako si prišla do njega?
Psevdonim Reika je star sedaj že štirinajst let. Nastal pa je po naključju, ko je prijatelj želel
vtipkati moje ime na seznam izposojevalcev in se je zatipkal. Zatipkano ime Reika mi je bilo
zelo všeč, še vedno spominja na mojega, hkrati pa prikliče japonski slog, v katerem rišem.
Gregoretti pa je italijanska različica priimka.
Erika, imam občutek, da je Izola mesto umetnikov in ljubiteljev umetnosti. In ti gotovo
spadaš mednje. Morda bi povedala še kaj o tem, kako risbe nastajajo? Kakšno tehniko
uporabljaš?
Strinjam se, da je Izola mesto umetnikov. Vsi so s svojo ustvarjalnostjo in zagnanostjo velik
in pozitiven navdih. Sama se zadnje čase slik lotim zelo premišljeno in počasi, zato je končna
slika polna detajlov. Slike narišem po kakšnem preblisku, ki mi porodi zamisel, to poskušam
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obdržati toliko časa v glavi, dokler je ne spravim na papir. Lahko se to zgodi med
poslušanjem glasbe, med ogledom filma, med branjem knjige, med opazovanjem vsakdanjih
stvari … Tehnika je zelo preprosta, še vedno svinčnik, radirka, barvica, flomastri, akvarel in
trši risalni list.
Tvoje slike so zelo natančne, paziš tudi na barvno usklajenost. Bi povedala kaj o tem?
Že zelo zgodaj sem želela imeti slike kar se da čistih barv, brez lis med prehodi pri barvanju.
Želja je bila, da bi se čim bolj približale računalniški kvaliteti in ta želja me je pripeljala do
tega, kakor se slike kažejo sedaj. Barvno poskušam slediti vzdušju, ki ga skušam ustvariti na
končnem izdelku. Uporabljam pa pripomočke, za katere vem, da bodo ustvarili efekt,
svetlobo, vzdušje, ki ga želim ustvariti. Nimam pa vnaprej določeno, s čim bom risala
določeno sliko.
Slikaš ob glasbi in risbam daješ naslove skladb, ki jih poslušaš. Ustvarjaš zvečer, ponoči,
čez dan, zgodaj zjutraj? Imaš svojo delavnico ali slikaš kar v svoji sobi?
Tako je. Dostikrat me navdihne že kakšen verz in iz njega narišem sliko. Tej sliki pa sledi še
kakšna na isto tematiko. Največkrat ustvarjam dopoldne pred delom ali popoldne, ko se rešim
dopoldanskih obveznosti. Ponoči rišem zelo redko, saj nisem zbrana. Delavnice ravno nimam,
rišem na svoji pisalni mizi na namiznem stojalu v delovni sobi, v baru ob kavi, na balkonu ali
pa imam risalni blok na kolenih.
Erika, hvala za pogovor. Želim ti veliko veselja pri ustvarjanju, pa začni razmišljati o
knjižni izdaji tvojih stripov. Zakaj ne bi imela tudi Izola svojega Mikija Mustra?
Hvala vam za to priložnost. Tudi sama si tega želim, vendar verjamem, da pride vse ob
svojem času. Miki Muster pa mi je leta 2006, ko sem ga obiskala, dejal, da je pred mano še
dolga pot.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 6.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=14&id=6738.
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Slika 256: Erika Gregorič v Središču za samostojno učenje obeša svoje slike.
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Jaroslaw K. Lodzermensch
Slike, ki so nastale med dvanajstletno potjo s kolesom po Evropi
Jaroslaw K. Lodzermensch se je rodil leta 1959 v Lodzu na Poljskem. Od vedno je rad slikal.
V času komunizma je na Poljskem opravljal zelo različna dela. Pravi, da takrat ni bilo težko
pustiti službo in najti drugo delo. Tako je delal v gledališkem ateljeju, kjer je pripravljal
scenografije za gledališče predstave. Bil je strežnik v bolnišnicah, ukvarjal se je z živalmi, na
primer s konji, bil je šofer. Čeprav je pogosto menjal službe, pa mu ni bilo nikoli težko prijeti
za delo, vedno si je rekel: »Zakaj pa ne?« in začel delati. Zadnjih pet let pred padcem
komunizma je imel zasebni atelje, v katerem je delal reklame za trgovine. Bil je uspešen, a po
padcu komunizma in z uveljavitvijo evropske ekonomije so vsa mala podjetja na Poljskem
propadla. Tako je leta 2003 zapustil Poljsko. Tri leta je živel v Španiji, kjer se je preživljal s
pobiranjem pomaranč in drugimi kmečkimi deli. Nato je bil pet let v Franciji, kjer pa je dela
za tujce malo. Na kolesu s prikolico je prepotoval Francijo in slikal, zadnje leto pa je opravljal
priložnostna hišna in vrtna dela. Štiri mesece je bil v Angliji in v tem času je dobil delo le za
tri tedne, ko je v neki tovarni pakiral solato za trgovine, restavracije, bare. Eno leto je v
Nemčiji delal kot krojač. Pot ga je zanesla na Nizozemsko, vendar zaradi nepoznavanja jezika
dela ni našel – zato pa je med potjo veliko ustvarjal. Pravi, da angleško zna slabo, nizozemsko
še manj. Lahko bi se znašel z nemščino, ki pa je Nizozemci ne marajo. Na Švedskem pa je en
mesec preživel kot »švedski hipi«. Pove, da so švedski hipiji bolj urejeni kot nemški skavti:
»Opazoval sem mlado švedsko hipijko, ki je tetrapak od mleka pomila, preden ga je vrgla v
smeti. Ko sem jo vprašal, zakaj, je rekla, da neumitega tetrapaka ne bi hotel nihče pobrati iz
smeti.«
Med dvanajst let trajajočo potjo po Evropi si je nabral veliko spoznanj. Pravi, da je povsod po
Evropi zelo močna birokracija, ki tlači ljudi. A vsa ta evropska birokracija ne more ukalupiti
ljudi. »Vsak narod ima svojo kulturo, ljudje v različnih evropskih državah imajo drugačen
način mišljenja. Hvala Bogu, niso vsi narejeni po istem kopitu! Birokracija tlači ljudi, kultura
jih dviga!«
In kako se je znašel v Sloveniji? Iz Nemčije je hotel odpotovati v Grčijo. Oktobra je bil na
Madžarskem, bližala se je zima, do Grčije je bila še dolga pot, prečkati bi moral gore. Tako je
pogledal na zemljevid in se odločil, da je veliko bliže priti do jadranske obale. Prišel je do
Kopra in se tukaj ustavil. Tu je prvič na dolgi poti srečal ljudi, ki jih je zanimalo, kdo je in
kako živi. Pravi, da so pri nas ljudje veliko bolj odprti do tujcev kot na primer v Franciji ali
Španiji. Meni, da je za »ves slovanski svet, tako za Čehe, Poljake, Ukrajince in Ruse,
značilno, da so bolj odprti, bolj gostoljubni, bolj razgledani. Celo cestni pometači so tu bolj
široko razgledani kot francoski inženirji, veliko več vedo. Na zahodu so ljudje ozkogledni,
zaverovani v svojo ‘disciplino’. Slovanski svet pa je čisto nekaj drugega! Nikjer na zahodu
nisem imel tako dobrih stikov z ljudmi kot tukaj v Sloveniji.«
O slikanju pa je povedal:
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Slikanje je moj jezik, je način, kako povem, kaj mislim in čutim. To so moja slikarska
razmišljanja. Slikam od vedno, tudi med potjo sem veliko slikal. Uporabljam akrilne
barve, ki se hitro sušijo. Na prikolici mojega kolesa ne morem tovoriti oljnih slik,
oljne slike se sušijo počasi. Slikam tudi akvarele. Veliko slik sem prodal, da sem lahko
preživel. Nekatere slike pa delam samo za razstave. Nekaj slik sem naredil prav za
razstavo v vaši knjižnici. Za prodajo pa delam bolj komercialne slike.
Ko ga prosim, naj mi pokaže še te komercialne slike, odpre mapo z manjšimi akvareli.
Odkrijem, da še zdaleč niso tako komercialne, kot mi jih skuša predstaviti. Vsaka ima svojo
osebno noto, vsaka je unikatna, v vsaki pusti svojo misel in svoj prepoznavni slog. Tako na
primer slika z naslovom Naravni rezervat Škocjanski zatok, narisana v odtenkih sive barve,
predstavlja cesto s kolesarjem, pa tudi veliko parkirišče za jeklene konjičke. Njemu se zdi to
»komično, protislovno. Ne more nekaj biti naravni rezervat, obenem pa še velikansko
parkirišče za avtomobile.«
Tudi zaradi odnosa do umetnosti smo mu Slovenci všeč, tako je povedal:
Vidim, da Slovenci ne hodijo kupovat šmira h Kitajcem. Ljudje tukaj hočejo imeti
nekaj posebnega, osebnega, individualnega. V velikih trgovinah v Parizu, Londonu in
povsod drugod po Evropi prodajajo slike z enakimi motivi, ki nič ne sporočajo, so
samo dekorativne. Slovenci pa čutijo, da so moje slike nekaj posebnega, da so
unikatne, da jih drugje ni. Francozov na primer moje slike niso zanimale. Oni so
potrošniki, oni kupujejo »kitajske« slike v megamarketih. Slovenci so drugačni.
Slovenci znajo misliti s svojo glavo, niso ukalupljeni.
Razstavo z naslovom Evropejci, ki je imela morda prav zaradi zgoraj naštetih izkušenj malo
otožen značaj, so si lahko bralci naše knjižnice ogledali v aprilu.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Novi glas, 27.
https://www.noviglas.eu/jaroslaw-k-lodzermensch-v-mestni-knjiznici/.

Slika 257: Evropejci, kot jih vidi Jaroslaw K. Lodzermensch.
363

avgust

2015,

Zdenko Bombek
Fotografska razstava Obrazi Izole
Zdenko Bombek, priznan koprski fotograf, je v Mestni knjižnici Izola postavil fotografije z
naslovom Obrazi Izole. Fotografije so izšle tudi v obliki kataloga. Avtor je zbral stare
fotografije iz osebnih albumov nekaterih prebivalcev Izole, nato pa posameznike ali skupine
slikal v istih položajih in na istih mestih še danes. Tako je nastal res zanimiv časovni
fotografski prerez Izole skozi prebivalce tega obmorskega mesta.
Vse fotografije Obrazov Izole so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu
https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/obrazi-izole.html.

Slika 258: Zdenko Bombek pred razstavljenimi fotografijami.
Nataša Fajon
Fotografska razstava V Istri ni nikoli dolgčas
Septembra in oktobra je stene knjižnice okrasila Nataša Fajon. Z razstavo fotografij pod
naslovom V Istri ni nikoli dolgčas se je tako udeležila Dnevov evropske kulturne dediščine, ki
so bili leta 2015 posvečeni praznikom in praznovanju. V foto objektiv je ujela utrinke s
praznovanj v mestih in zaledju Istre. Prosili smo jo za pogovor.
Nataša, doma si iz Izole. Tu si končala osnovno in srednjo šolo, potem pa doštudirala
psihologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kako pa je vse to povezano s Piranom in
fotografijo?
Moram popraviti, študija še nisem zaključila, par izpitov me že dolgo ločuje od cilja. V
Ljubljano sem odšla z osemnajstimi leti, tam več kot desetletje delala v oglaševalski agenciji
Pristop, nato pa sem pred šestimi leti spoznala bodočega moža, ki se je takrat ravno naselil v
Piranu. Torej me je v Piran pripeljala ljubezen. O povezavi med psihologijo in fotografijo
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nisem nikoli razmišljala, mislim pa, da imata veliko skupnega. Zanimanje za svet, ljudi, za
podrobnosti, posebnosti. Za kakšno globljo povezanost bi najbrž bila potrebna samoanaliza,
psihologi pa smo znani po tem, da veliko raje analiziramo druge kot sebe …
Kaj te v Piranu in na istrskem podeželju najbolj pritegne?
Piran je pač posebno mestece, tega nihče ne more zanikati. Nikoli nisem pomislila, da bom
enkrat pristala med njegovimi ozkimi, včasih utesnjenimi ulicami. Moram priznati, da mu
pridih preteklosti, ki ga je moč čutiti skoraj na vsakem koraku, daje tisti čar, zaradi katerega
se marsikdo zaljubi vanj.
Osebno mi je istrsko podeželje bližje ravno zaradi tega pridiha. Zdi se mi namreč, da tam
ljudje še danes živijo v skladu z njim. Vsaj veliko bolj kot v mestih. Stare, kamnite hiše,
katerih zidovi skrbno čuvajo številne spomine na drugačne čase, prijazni ljudje, ki kljub
moderni nenaklonjenosti do podeželskega načina življenja še vedno vztrajajo pri njegovem
ohranjanju, ki te odprtih rok sprejmejo medse in s posebnim žarom v očeh pripovedujejo
zgodbe o svojih prednikih, minulih časih, ti ponudijo doma pridelano žlahtno kapljico in
dobrote domačega ognjišča. Človek dobi občutek, da se je tam čas ustavil ali pa vsaj teče
počasneje.
Za svojo prvo razstavo si izbrala praznično Istro. Rada praznuješ? Kateri so tvoji
najljubši prazniki?
Praznično Istro sem izbrala, ker je tema letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine, v
okviru katerih bo razstava tudi predstavljena, praznovanje. Pod tem pojmom si poleg tistih
običajnih praznikov, ki jih praznujemo vsi, predstavljam še marsikaj. Zato je rdeča nit
razstave ta, da so vse fotografije nastale na različnih praznikih v Istri, s katerimi obujajo stare
običaje in ohranjajo kulturno dediščino tega področja. Sama najraje obeležujem najrazličnejše
obletnice. Mož je kar dolgo le debelo gledal, ko sem mu skoraj vsak mesec čestitala za
kakšno. Zdaj se je že navadil, pa tudi staram se in kdaj na to celo pozabim.
Na razstavljenih fotografijah si ujela bolj drobce, utrinke s praznikov kot neko širšo
sliko. Si načrtno fotografirala take detajle ali si te motive izbrala prav za razstavo v
izolski knjižnici?
Detajli so najpogostejši motiv mojih fotografij. Zdi se mi, da velikokrat povedo več o celoti.
Roke o človeku, list o drevesu, okno o hiši … Spodbujajo domišljijo in miselni tok.
Se motim ali si hotela prikazati, kako lahko življenje slavijo in praznujejo tudi cvetoča
češnja, labodi v objemu, muca na dvorišču?
Tako je. Ko se češnja odene v cvetove, praznuje pomlad, živali prav tako slavijo medsebojno
naklonjenost, muca … od saj umazana muca z razstave pa je življenje slavila dobesedno, saj
sem jo ujela po požaru, ki je prizadel škver v Seči. Življenje in nov začetek. Skušala sem
prikazati praznovanje z zelo različnih zornih kotov.
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Nekaj fotografij je s praznikov v Piranu, druge so ujele dogajanje v zaledju. Lahko
poveš, katere vasi vse si obiskala in katerih praznikov si se udeležila?
Uf, veliko jih je bilo. Vse fotografije niso pristale na razstavi, ker bi jih bilo preveč. Poleg
solinarskega praznika, na katerem fotografiram, odkar sem prišla v Piran, sem se z
objektivom potepala še po slovenskem zaledju in hrvaški Istri ter obiskala Subotino v Buzetu,
Legendfest v Pićanu, praznik vina in česna v Novi vasi, praznik olja in bledeža v Padni,
praznik oljk, vina in rib v Izoli, ekstempore v Grožnjanu, Festival obzidja v Piranu, praznik
tartufov v Gradinu, krajevne praznike v Abitantih, Motovunu, Pazinu. Lahko bi še dolgo
naštevala.
Dokumentirala si tudi glasbene dogodke. Imaš rada glasbo in kako je tvoje življenje
povezano z glasbo?
V mojem življenju je igrala veliko vlogo. Mislim, da jo pri vseh nas, le da se eni bolj od
drugih zavedamo njene prisotnosti. Zame je predstavljala tisti skriti, intimni svet, kjer sem
vedno bila na varnem. Brez nje bi veliko težje odraščala, vztrajala in trmarila v odločilnih
trenutkih, gotovo bi naredila tudi več neumnosti, kot sem jih.
Glede na to, da sem poročena z glasbenikom, bi lahko rekli, da mi je prinesla celo ljubezen.
Ne vem, zakaj nikomur še ni padlo na pamet, da jo vključi med nasvete za zdravo življenje.
Vsaj toliko, če ne še bolj, je pomembna kot vsakodnevna telovadba, zdrava prehrana in
podobno, pa še ne redi in ne terja napora.
Fotografirala si tudi ljudi pri delu: kovača pri nakovalu, ženske pri pletenju nogavic,
ribiča pri šivanju mrež. So bili ti ljudje le del prazničnega dogajanja, na katerem so
prikazali svoje veščine kot turistično in folklorno zanimivost? Ali so morda ta opravila
še vedno del njihovega vsakdanjega življenja?
Prikazi starih opravil so bili večinoma del prazničnega programa, na srečo pa sem spoznala in
fotografirala tudi nekaj ljudi, ki podobna dela še vedno opravljajo na tradicionalni način in
svoje znanje prenašajo na mlajši rod. Upam, da to ne zamre. Če se vsaj ena od mnogih
napovedi črnih scenarijev uresniči, nam bodo marsikatere stare veščine še kako prav prišle.
Prikazala si tudi družabne igre, kot so karte in mora. Lahko poveš kaj o tem?
Raje opazujem kot igram. V otroštvu in mladosti so bile te igre stalnica preživljanja prostega
časa, a sem bila vedno preveč občutljiva na povišane glasove, ko je kdo naredil napačno
potezo, tako da sem se jim, če je le bilo mogoče, izognila. Moro giapponese pa sem rada
igrala. Ker sem jo odlično obvladala in vedno zmagovala.
Baletko si ujela v trenutku, ko je naredila obrat v zraku. Kako ti je to uspelo?
Hvala za to vprašanje. Dokazuje namreč, da fotografija ponuja različne interpretacije, kar je
bil tudi njen namen.
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Ob vodnjaku sredi vasi je zbrana gruča ljudi, ki pozorno poslušajo dekle s klobukom na
glavi. Si ujela njeno pripoved? Kje se je to dogajalo?
Pripovedovanja pravljic sem se udeležila v okviru festivala legend, ljudskih zgodb in mitov
Istre v čudovitem mestecu Pićan na Hrvaškem. Legendfest organizirajo že deseto leto, na
njem pa skozi predstave prikažejo zgodbe o štrigah in štrigonih, zmajih, velikanih in drugih
pravljičnih bitjih. Zgodba, ki jo je pripovedovalo dekle s klobukom, je govorila o dveh bratih,
hudobnem in dobrem, ki sta se borila za nasledstvo. Kot se za pravljico spodobi, je dobro
seveda premagalo zlo. V pripoved je Maja vključila tudi občinstvo in za vlogo sivega volka
izbrala mojega moža. Vsi smo se smejali, ko je moral vsakih nekaj minut na vse štiri in
ponuditi hrbet različnim jezdecem.
Na nekaterih fotografijah pa so prikazani kar arhitekturni detajli. Tako je ob stare
škure postavljen rdeč cvet. Praznujejo tudi hiše?
Ko fotografiram stare hiše, mi v oči najprej padejo okna. Skoraj vsaka hiša ima svoja,
drugačna od drugih hiš. Nekatera so tako posebna, da v njih vidim neko simboliko. Na tej
fotografiji so škure zaprte, nanje je pribita deska, poleg njih pa cveti vrtnica. Morda čaka, da
jih nekdo odpre. Šele potem bo praznovala.
Na eni od fotografij je razpelo s Križanim. Kaj ti pomeni?
Razpelo je povezano z mnogimi prazniki, ki so jih slavili nekoč in jih slavijo še danes.
Nekateri križi zaradi svoje estetike pritegnejo mojo pozornost in pristanejo na fotografiji.
Razpelo na razstavi pa se je dobro zlilo v kompozicijo z Rambom Amadeusom in Chrisom
Jaggerjem. Interpretacija je prepuščena gledalcu.
Nekatere fotografije so črno-bele, večina je barvnih. Si se načrtno tako odločila in
zakaj?
Črno-bele fotografije imam najraje. Barve so zvite, velikokrat te okrog prinesejo, hitro
zavedejo. Barvna fotografija je bolj zasičena, zato lahko gledalcu veliko stvari uide. Pri črnobeli pa igra svetlobe in senc motiv tako poudari, da opazimo več podrobnosti. Ker so se take
fotografije delale v preteklosti, pa nosijo s seboj tudi občutek nostalgije in hrepenenja, kar
nehote vzbuja neko simpatijo.
Izbrala si tudi kar velik format. To je gotovo povezano z velikimi stroški. Načrtuješ še
kakšno razstavo v prihodnosti?
Večje je boljše ali kako že pravijo … Strošek ni bil zanemarljiv, a za kavo in cigarete je v
družinskem proračunu menda še ostalo. Naslednja razstava naj bi bila v Piranu. Da se ne bi
večna vojna med krajema ponovno zaostrila.
Kaj pa, če bo hotel kateri od obiskovalcev kupiti kakšno fotografijo?
Lahko se zmenimo za popust na količino. Vabim bodoče kupce, da se množično oglasijo
preko e-maila, na naslov natasa@studiosf.org.
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Nataša, ti tudi pišeš za različne časopise. Lahko ugibam, da je tvoja najljubša tema
Istra?
Vedno rada pišem o stvareh, ki me pritegnejo. Pritegnejo pa me zelo različne zgodbe. Če so le
pozitivne. Obrabljena fraza, vem, a če bo tale intervju predolg, ga ne bo nihče prebral.
Kako pa se bo nadaljevala Avantura v zaledju Istre?
Težko rečem. Naš bend je razpadel zaradi Igorjevih (Igor Bizjan) zdravstvenih težav, vožnja
po vaških strminah pa je tudi uničila avspuh našega avanturmobila. Izpušna cev je zamenljiva,
novega člana pa še nismo uspeli najti, ker je Igor zaradi svojih edinstvenih lastnosti zelo težko
nadomestljiv.
Nataša, hvala za pogovor in za čudovito razstavo. Naj ji sledi še veliko drugih!
Iskrena hvala za povabilo.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 9. september 2015,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=14&id=7082.

Slika 259: Ena od fotografij z razstave V Istri ni nikoli dolgčas.
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Stanka Jenko
Posthumna retrospektivna slikarska razstava ob 40 . obletnici delovanja
društva LIK Izola
V letu 2015 je Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola iz Izole izdalo jubilejni
zbornik ob štirideseti obletnici delovanja. Na prvih straneh lahko preberemo nekaj podatkov o
zgodovini, dejavnostih in razstavah društva, posamezni člani pa so se na kratko predstavili v
besedi in z izborom slik. Publikacijo so posvetili slikarki Stanki Jenko. Na njeno pobudo in
pobudo Marka Skoka so se namreč leta 1975 likovni ustvarjalci iz Izole povezali v majhno
obalno likovno društvo, ki še danes soustvarja kulturo Izole in je prepoznavno tudi drugod –
pred leti je prejelo tudi priznanje Andragoškega centra Slovenije. Ob tem jubileju so v Mestni
knjižnici Izola tudi razstavili slike Stanke Jenko.
Stanka Jenko se je rodila 24. maja 1913 v rudarski družini v Hrastniku, kjer je končala
osnovno šolo. Že v otroških letih je čutila veselje do likovne umetnosti. Šolanje je nadaljevala
v šoli za likovno umetnost v Ljubljani. Ker starši niso razumeli njene želje po tovrstnem
šolanju in zaradi predvojnih razmer, se je vpisala v obrtno šolo v Ljubljani. Izučila se je za
dela na pletilnih strojih in za izdelavo ženske konfekcije. V poznejših letih je končala še
administrativno in stenografsko šolo. V času okupacije je, kljub temu da je imela majhnega
otroka, pomagala in delala v NOB. Dvanajst let je živela v Trbovljah. Dobro leto po končani
vojni ji je umrl mož. Po moževi smrti se je preselila domov v Hrastnik, kjer se je ponovno
poročila. Drugi mož, Anton Jenko, je bil doma iz vasi Čelje na Bistriškem. Leta 1955 se je
družina preselila v Izolo. V njenem življenju so se tako zvrstili učenje, služba, poroka, vojna,
moževa smrt, ponovna poroka in rojstvo treh sinov.
Kljub nenehni želji po slikanju je svojo slikarsko pot ponovno začela šele v svojem
petinštiridesetem letu. Leta 1964 so v Kopru ustanovili oddelek za slikarstvo in kiparstvo.
Tam je pridobila osnovna znanja, ki jih je kasneje uporabila pri ustvarjanju. Slikala je preko
trideset let, največ v oljni tehniki na platno. Njeni priljubljeni motivi so bili tihožitja, krajine
in stare kmečke hiše, ki jih je oboževala. Slikanje ni bil le njen konjiček, bila je duševna hrana
in resnična potreba, ki jo je spremljala skozi vse življenje. Zadnja leta se ji je zelo poslabšal
vid. Imela je dvajset samostojnih razstav, sedemkrat je sodelovala na ekstemporih,
osemdesetkrat pri skupinskih razstavah. Prejela je več nagrad in priznanj. Slikarsko zbirko, ki
jo je hranila doma, je poklonila Občini Ilirska Bistrica. Umrla je leta 2008.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 24. november 2015,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=7283.
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Slika 260: Stanka Jenko pred slikarskim platnom.
Agata Hren in Zavod Živim
Fotografska razstava Ti, ki si življenje samo
Decembra 2015 je bila v čitalnici Mestne knjižnice Izola na ogled razstava z naslovom Ti, ki
si življenje samo. Avtorica fotografij je mlada mamica Agata Hren. Deluje na področju
naravnega načrtovanja družine in je želela tudi na ta način prispevati k širjenju znanja in
modrosti, ki je vpisana v naše telo. Fotografije so opremljene z verzi Toneta Pavčka. V eni od
svojih pesmi je zapisal: »Pozdravljen, mali velikan, ki nič ne veš, kaj je življenje, pa si
življenje samo.« Pesnikova hčerka Saša Pavček je bila navdušena nad idejo za razstavo.
Strinjala se je, da verzi njenega očeta, ki je vse življenje s pesmijo opeval ljubezen, dopolnijo
posnete fotografije. Razstava je krožila po Sloveniji med letoma 2015 in 2016, v naši
knjižnici je imela tretjo postajo. Z njo so Agata Hren in sodelavci Zavoda Živim hoteli
prikazali lepoto nosečnosti, otrok in naravne družine. Je hvalnica življenju, materinstvu,
očetovstvu in ljubezni v družini. Na otvoritvi razstave so sodelovali učenec klavirja Kristjan
Defaveri, mlada umetnica harfistka Bilka Persič, pesmi pa so brali Darja Ličen, Stipe Cvitan
in Laura Tripar Lisjak. Katarina Nzobandora, pisateljica, mama ter ustanoviteljica in
direktorica Zavoda Živim, doma iz Logatca, je povedala, kako je razstava nastala in kakšno
sporočilo nosi. Jani Jeriček, teolog in terapevt je predstavil široko področje delovanja zavoda.
Vse to je vzbudilo veliko pozornost med obiskovalci. Na koncu sta odgovarjala na njihova
zanimiva vprašanja. Program se je zaključil ob ubranih zvokih harfe in okusnem domačem
pecivu. Večer je bil res poln topline, ki so jo izžarevali vsi izvajalci in obiskovalci.
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 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 7.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=7316.

december

2015,

Slika 261: Utrinek z otvoritve razstave 1. decembra 2015.

Vitrine ustvarjalnosti
Lorena Lovrečič
Razstava ročnih izdelkov iz papirja, umetne mase, lesa, stekla in
slanega testa
Za kotiček ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola je vedno večje zanimanje. Tako je gospa
Lorena Lovrečič skoraj eno leto čakala, da je prišla na vrsto za razstavo. Vitrine za
izposojevalnim pultom je okrasila z raznovrstnimi izdelki. Zelo lepo, izvirno, domiselno in z
izjemno natančnostjo so izdelane njene voščilnice za različne priložnosti, od rojstev do
rojstnih dni in porok. Izdeluje tudi papirnate darilne škatlice različnih oblik, papirnate rože in
adventne venčke. Iz stekla in jeklene žice so okrasni metulji v tehniki tiffany, okvir za
ogledalo je narejen v mozaični tehniki, iz slanega testa pa različne figure. Majhne slike naredi
iz voščenk in papirja, nekatere pa natisne na les. V Središču za samostojno učenje stene
krasijo njene slike, ki jih tokrat prvič predstavlja javno. To so predvsem cvetna tihožitja, nato
pa prizori iz bližnje narave, kot gozd in soline.
Loreno Lovrečič smo prosili za pogovor.
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Gospa Lorena, morda bi se nam za začetek predstavili. Od kod prihajate in s čim se
največ ukvarjate?
Prihajam iz Kopra, svoje otroštvo sem preživela v Portorožu. Po izobrazbi sem diplomirana
vzgojiteljica, zaposlena na eni izmed primorskih šol. Že več let veliko svojega časa preživim
med otroci, zato z njimi najraje ustvarjam.
Kar dolgo ste čakali na proste vitrine in stene. Kako pa ste izvedeli za možnost
razstavljanja v naši knjižnici?
Pred približno enim letom sem s prijateljico Urško obiskala vašo knjižnico. Ogledala sem si
vašo ponudbo in prelistala nekaj knjig. Bila sem zelo navdušena. Predvsem polica s priročniki
za ustvarjanje me je pritegnila. Pa znanstvena fantastika, ljubezenske zgodbe … Opazila sem
tudi različne izdelke, ki so bili razstavljeni. S prijateljico Urško sva se pošalili, da bi lahko
tudi sami razstavljali. In tako je iz preproste šale nastal projekt. Danes najina razstava krasi
vašo knjižnico.
Vaši izdelki v vitrinah so zelo raznovrstni in narejeni zelo natančno. Kdaj ste se
pravzaprav začeli ukvarjati z ročnimi deli?
Od nekdaj rada ustvarjam. Že kot otrok sem risala junake iz italijanskih risank in romantične
sončne zahode. Zdi se, da smo to vsi počeli, mar ne? Vendar se mi zdi, da je oblikovanje tisto,
ki je v meni prebudilo strast po ustvarjanju. Začela sem oblikovati slano testo. Ustvarjala sem
parčke, princeske in živali. Nekaj mesecev po rojstvu hčerke sem se prijavila na tečaj
oblikovanja gline. To je bilo pred več kot osemnajstimi leti. In tako je šlo naprej: slano testo,
glina, papir, steklo … Nešteto je materialov, s katerimi lahko ustvarjaš. Zadnja leta
raziskujem in skušam izvesti vsako idejo, ki me prešine.
Ustvarjate v različnih tehnikah: od mozaika, oblikovanja papirja, sestavljanja lesenih
delcev v slike, oblikovanja slanega testa. Kje ste se vsega tega naučili?
Veliko sem se naučila na različnih tečajih in delavnicah. Nekaj sem jih obiskala v Ljubljani,
nekaj na Obali. Rada berem, zato sem veliko idej ali osnutkov našla tudi v tujih knjigah.
Zadnja leta veliko idej najdem tudi na spletu.
Vam je katera od teh tehnik ljubša od drugih in zakaj?
Poznam ogromno različnih načinov za ustvarjanje in vsi so mi všeč. Vse, kar me sprošča, je
super. Moram pa povedati, da mi je najlepše ustvarjati v družbi s prijateljicami.
Zelo lepe so vaše voščilnice. Ustvarjate jih za različne priložnosti. Če si jih ogledamo bolj
od blizu, lahko opazimo izjemno natančnost. Kako lahko tako natančno izrežete
metuljčke, ptičke in druge drobne okraske?
Hvala za vaš kompliment. Takšno izjemno natančnost pri izrezovanju lahko dosežeš samo z
različnimi orodji. Moja prečudovita hči mi je pred kratkim, za rojstni dan, podarila Sizzix Big
Shot strojček, s katerim se izvrstno reže. Moje drage prijateljice pa so z raznimi darilnimi
372

boni poskrbele za to, da sem si nabavila nekaj rezalnih šablon. Sicer se mi vse to zdi kar velik
zalogaj za naše plače. S temi rezalnimi šablonami lahko izrežemo marsikaj in so neprecenljive
pri ustvarjanju s papirjem.
Zanimiva je tudi vitrina s črno-belimi izdelki. Med njimi je slika zebre, ki ste jo natisnili
na les. Kako se ta tehnika imenuje in kako poteka postopek izdelave?
Fototransfer je tehnika, s katero lahko slike, natisnjenega iz našega računalnika, s posebnim
medijem prenesemo na les, platno, blago … Sama pravim, da je to tehnika za potrpežljive.
Preden mi je uspela slikica z zebrami, sem uničila vsaj tri kose lesa in kar nekaj slik.
Morda bi se ustavili še ob vaših slikah. Komaj sem vas preprosila, da jih prinesete.
Skromno ste rekli, da niso lepe in da vam je nerodno, da bi jih razstavili. Ampak
nekatera cvetna tihožitja so prav lepa. Kdaj ste začeli slikati? Ste se slikanja učili sami
ali na tečajih?
Še zdaj me čudi, da ste bili tako uspešni, da ste me uspeli prepričati! Ko omenite slikanje,
najprej pomislim na zabavo, smeh in dobro voljo. Če me spomin ne vara, sem začela slikati
pred tremi leti. Slikanja sem se naučila pri dragi prijateljici in znani umetnici Anni Berg Škvor. Ona je tista, ki me je spodbujala in me bogatila z različnimi nasveti. Skupaj s
prijateljicami smo obiskovale njen atelje in preživljale res čudovite dneve, polne dobre volje
in slikanja. S svojim znanjem, pohvalami in spodbudami mi je neznansko pomagala, vendar
menim, da potrebujem še veliko vaje. Prav zato sem oklevala, ko ste me spodbujali, naj slike
razstavim. Glede na to, da se moram še veliko naučiti, jih še nisem nameravala razstavljati.
No zdaj je, kar je. In ni mi žal. Verjamem, da bo slik še veliko in da bodo mnoge tudi po
mojih kriterijih.
Pri srcu vam je narava. Naslikali ste soline, gozd, morje, konja, poleg že omenjenega
cvetja. Kje še iščete motive za vaše slike?
Motive za slike najdem med svojimi fotografijami ali fotografijami prijateljic in znancev.
Soline sem naslikala po motivu na bratovi fotografiji. Fotografijo za sivko in metulja mi je
poklonila prijateljica. Motivi se kar pojavijo. Težko bi se opredelila, kje in kdaj.
Vseeno pa to ni vaša prva razstava, saj sodelujete na skupinskih razstavah, tako recimo
tudi na mednarodnem slikarskem ekstemporu v Sečovljah.
Tudi to je res. Na mednarodnem slikarskem ekstemporu v Sečovljah sem sodelovala že
dvakrat. Te slike je navadno treba zaključiti v zelo kratkem času, kar je zame kar precejšen
zalogaj. Težko je slikati, če nisi razpoložen ali imaš dolg delavnik. No, meni je uspelo kar
dvakrat, skupaj s prijateljico Senjo. Bilo je malo stresno pa vendar zelo zabavno.
Gospa Lorena, zahvaljujemo se vam za pogovor in vam želimo v novem letu veliko časa
za ustvarjanje!
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 20.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=126&id=6631.
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Slika 262: Mož in žena iz slanega testa, delo Lorene Lovrečič.
Urška Prinčič
Razstava ročnih del
Istočasno kot Lorena Lovrečič je v vitrini ustvarjalnosti nakit in druge drobne predmete iz
fimo mase, perlic, svilenih trakov in maše papirja razstavila njena prijateljica Urška Prinčič.

Slika 263: Urškine umetnine.
374

Društvo Animov
Razstava
Društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger Animov je pripravilo razstavo
svojih članov, ki se ukvarjajo z modelarstvom in zbirateljstvom.

Slika 264: Izdelek društva Animov.
Marija in Janez Janežič
Razstava gumbov
Razstavi več kot tisoč gumbov iz zbirke starin Janeza in Marije Janežič, ki je trajala od marca
do konca aprila, smo dali naslov Od fibule do gumba. Poleg kovinskih fibul in drugih sponk
iz daljne preteklosti so si lahko obiskovalci v vitrini ustvarjalnosti ogledali partizanske
gumbe, gumbe z mornariških in šolskih uniform, gumbe za plašče, suknjiče in srajce,
manšetne gumbe, sponke za pasove in najlon nogavice, moderne gumbe s kavbojk in tudi
sponke za lase. Gumbi so različnih starosti, barve in velikosti, izdelani iz materialov, kot so
živalski rogovi, kovina, srebro, les, biserovina, blago in različnih vrst plastike, nekateri imajo
tudi reliefne vzorce. Janez in Marija Janežič sta jih postavila v različne steklene ali
porcelanaste posode, na pladnje, prte in čipke. S sestavljanjem pisanih gumbov se da narediti
tudi sliko – dve taki sliki sta tudi razstavljeni. Ne pozabite pokukati v vitrino pri knjigomatu –
tu so oblačila, sešita iz žameta in čipk, ki jih je nosila baronica Marija Hipolita Lichtenberg Janežič. Mimogrede, baronica, ki morda ne bi bila tako plemenita, če ne bi njene glave krasil
umetelen klobuk, je živela na gradu Jablje konec 19. stoletja in je prednica gospoda Janeza
Janežiča.
375

Na razstavo smo povabili tudi otroke iz vrtcev. Prisluhnili so še pravljici o krojačku Hlačku,
ki je iz gumbov zgradil hišico za Tinka in njegovo mamo.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 5.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=6737.

marec

2015,

Slika 265: Utrinek z razstave gumbov.
Center Sonček Koper
Razstava ročnih izdelkov
Obalno društvo za cerebralno paralizo Sonček ima enoto tudi v Kopru. Od maja do konca
junija je bila v vitrinah razstava ročnih izdelkov, ki so nastali v njihovi delavnici.

Slika 266: Utrinek z razstave.
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Tomi Beškovnik
Razstava starih fotoaparatov iz zasebne zbirke
Tomi Beškovnik, izvrsten ljubiteljski fotograf, kolesar, pohodnik, ki ga zanima vse, kar je
povezano z Istro, zbira tudi stare fotoaparate in knjige o Istri. Del zbirke fotoaparatov je v
vitrini razstavljal do maja do junija.

Slika 267: Fotoaparat iz zbirke Tomija Beškovnika.
Aleks Barba in Robi Ra dosavljevič
Razstava razglednic in avtomobilčkov
Poletni razstavi v vitrini ustvarjalnosti smo dali naslov Pojdimo z Aleksom in Robijem na
počitnice v daljne kraje. Za kaj gre? Aleks Barba iz Varstveno-delovnega centra Koper, Enote
Izola, že dolgo zbira razglednice. Ima jih že en lep kupček, verjetno več kot dvesto. Zbira
predvsem razglednice z motivi krajev, mest, pokrajin, kulturnih in naravnih spomenikov,
etnoloških zanimivosti in podobno. Razglednice so iz vseh koncev sveta. Aleks si je že dolgo
želel, da bi zbirko predstavil na razstavi v knjižnici. Ker vseh seveda ni bilo mogoče spraviti v
vitrino, smo naredili izbor, tako da so v posameznih vitrinah na ogled razglednice iz Svete
dežele, Francije, Anglije, Nizozemske, Nemčije, Irske, Španije, Portugalske, Grčije, pa tudi iz
azijskih dežel, kot sta na primer Kitajska in Japonska.
Da pa ne bi vsega sveta obredli peš, smo obiskovalcem v pomoč k razglednicam postavili še
avtomobilčke iz zbirke Robija Radosavljeviča. Robi je Aleksov prijatelj iz VDC, ki ima zelo
rad avtomobile, kombije in druga prevozna sredstva. Zbira vse mogoče modelčke, zelo rad pa
lista tudi kataloge in knjige o avtomobilih. Mira Glintič iz VDC je pojasnila, da je
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zbirateljstvo njun način, kako vzpostavljata stike in navezujeta prijateljstva. Oba sta namreč
rada med ljudmi, rada se družita in pogovarjata. Hvala tudi Borisu Bukovšku za pomoč pri
postavitvi razstave, predvsem pa Aleksu in Robiju za njun prispevek k bogatitvi kulturne
ponudbe v knjižnici. Razstava je bila na ogled od začetka julija do konca avgusta.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Mandrač 21, št. 1110 (9. julij 2015), str. 14.

Slika 268: Aleks in Robi na otvoritvi razstave – v prvi vrsti desno.
Janez in Marija Janežič
Razstava starih fotograf ij in predmetov Od zibelke do groba
Dnevi evropske kulturne dediščine 2015, ki jih v Mestni knjižnici Izola obeležujemo od leta
2005, so bili posvečeni praznikom in praznovanjem. K sodelovanju smo med drugimi gosti
povabili tudi zbiratelja starin Janeza in Marijo Janežič iz Kopra. Zakonca Janežič sta leta 2005
v okviru DEKD, v sodelovanju z MKI, v galeriji Alga postavila razstavo na temo sakralnih
predmetov v ljudski rabi. Letos pa smo se skupaj odločili, da predstavimo šege življenjskega
cikla. Med te ne sodijo samo trije mejniki v človekovem življenju – rojstvo, poroka in smrt –
pač pa tudi druge navade, povezane s pomembnimi dnevi v življenju posameznika ali družine:
rojstni dan, krst, botrina, god, prvo sveto obhajilo, birma, valeta, matura, obletnice valete in
mature, brucovanje, diploma, prva plača, obletnice poroke, zlata in biserna poroka, abraham,
mašniško posvečenje, nova maša. Med obredi prehoda so še sprejemi v razne skupnosti, kot
so redovne skupnosti, lovska ali ribiška družina, sprejem med skavte, tabornike, v planinsko
društvo, krst mornarjev na prvi plovbi, Neptunov krst idr. Šege in navade življenjskega cikla
se s časom spreminjajo. Odvisne so od geografskega in družbenega okolja, tako na primer v
Ribnici na Dolenjskem ne poznajo Neptunovega krsta. Nanje vplivajo tudi predpisi posvetnih
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in cerkvenih oblasti ter prevzemanje tujih vzorcev. Največje spremembe na Slovenskem so se
tako zgodile po drugi svetovni vojni. Marsikateri star običaj pa je danes le še del turistične
ponudbe in sodobnega folklorizma, izpraznjen nekdanjega globokega pomena.
Janez in Marija Janežič sta v vitrinah ustvarjalnosti v MKI s fotografijami in različnimi
predmeti s konca 19. in začetka 20. stoletja prikazala rojstvo, krst, obhajilo, birmo, poroko in
smrt. To so bili glavni mejniki na življenjski poti običajnih ljudi iz tistega časa, ki so bili
vedno tudi povod za slavje, praznovanje in slovo od življenja. »Ob pojavu fotografije sredi
tridesetih letih 19. stoletja so za take dogodke radi naročili tudi fotografa,« pravi Janez
Janežič. »Ljudje so fotografijo že od začetka sprejeli z obema rokama. Premožni ljudje so
imeli radi portretno fotografijo, tako sta se na primer skupaj slikala mož in žena, pa tudi
družine. Na fotografiranje so se skrbno pripravili, oblekli praznično obleko, opazujemo lahko
tudi njihove poze in resne obraze. Ker jim je fotografija veliko pomenila, so jo radi dali v
okvir ali na stojalo.« Tako v vitrinah lahko občudujemo preproste ali umetniško izrezljane
lesene okvirje, kovinske in žametne ter okvirje iz trdega kaširanega papirja in kovinska
secesijska stojalca za fotografije, stara tudi do dvesto let. Poznali so tudi že zelo lepe albume
za fotografije. »Vsaka fotografija ima tudi suhi žig z imenom fotografa, foto ateljeja in kraja,
kjer je bil atelje.« Med drugimi predmeti, ki spominjajo na praznične dogodke, so še zibelke,
venček za prvoobhajanko, birmanko ali nevesto, sveča, bela tančica za nevesto, ovratnik iz
kvačkanih čipk in podobno. »Poročne gostije brez harmonike in violine skoraj ni bilo, za
razne proslave in prireditve pa so se oblekli tudi v narodno nošo. Vdova je šla za pogrebom,
pokrita s črno tančico, pogrebni obred pa so spremljale posebne molitve, zapisane v
molitvenikih,« pove Janez Janežič. Da so se ljudje pogosto zatekali k molitvi, pričajo tudi
razstavljeni rožni venci, razpela, podobice in Sveto pismo. S srebrnimi srčki pa so izražali
svojo zahvalo ob rojstvu, birmi, poroki, za ozdravljenje ali rešitev velike težave, polagali so
jih na oltar v baziliki na Sveti gori ali v cerkvah na drugih romarskih krajih.
Danes se rojstvo, poroka in smrt ne odvijajo več v okviru družine – otroci se običajno rodijo v
porodnišnici, sorodnike pa namesto nas uredi in pokoplje pogrebna služba. Med poročnimi
običaji ni več postavljanja šrange, neveste ne pripravljajo bale, za cerkveno poroko pa se pari
večkrat odločijo le zato, ker je v cerkvi »tako romantično«. Pomen krsta, obhajila in birme
vsaj verni starši znajo približati otrokom, drugim je le tradicija ali »za vsak slučaj, saj nič ne
škodi, saj ne učijo nič slabega, do birme bo že zdržal(a)«. Ko nimamo več stika z naravo –
zemljo, pokrajino in lastno človeško naravo – izgubimo tudi stik z duhovnim svetom. Včasih
pa so znali povezovati vsakdanje življenje in cikle narave tudi s presežnim, nevidnim svetom.
Pričujoča razstava Janeza in Marije Janežič je zato dobrodošel pogled nazaj, v čas pred
dobrim stoletjem in pol. Preko fotografij in predmetov so prelomni trenutki na poti življenja
ohranjeni kot skupna dediščina, ne le osebni in družinski spomin. Če razstava morda ni
postavljena čisto po pravilih muzejske stroke, če predmeti in fotografije morda niso ustrezno
strokovno dokumentirani, vseeno pričujejo o času, v katerem so bile navade bolj povezane z
naravo, družino in skupnostjo ter z občutkom za medsebojno pomoč in presežnost. O
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domačnosti pa pričujejo tudi razstavljeni in na fotografijah ujeti ročni izdelki, od oblek in
nakita do zibelk in glasbil. Čisto drugače kot danes, ko vsi zelo veliko in zelo pametno
govorimo o dediščini, potem pa zavijemo v prvo trgovino in kupimo najbolj poceni cunje,
šlape in borše s kitajskim poreklom, ker je »ugodno«, »se splača« ali ker je »akcija«. Varstvo
dediščine je tudi v tem, da smo nanjo ponosni, se o njej (po)učimo, razmišljamo o pomenu, ki
ga imajo šege in navade v našem osebnem in skupnostnem življenju, pa tudi da cenimo in
podpremo domače čevljarje, šivilje, krojače, izdelovalce torbic, mizarje in druge rokodelce. In
da za kosilo pojemo slovenski krompir in fižol, če se že mangu in papaji ne moremo upreti.
Janez in Marija Janežič sta zato, čeprav v očeh stroke tako imenovana ljubitelja, pomembna
glasnika in pričevalca o moči in vrednosti naše kulturne dediščine.
Zbiralca sta že več kot štirideset let, marsičemu sta se morala odpovedati, če sta hotela dati
prednost svojemu konjičku. Vse predmete sta plačala s svojim denarjem, veliko časa in skrbi
pa jima vzame tudi vzdrževanje in shranjevanje zbirke. Prav tako ni mačji kašelj postavljanje
razstav, za katere premišljeno izbirata predmete, ki bodo na čim boljši način prikazali izbrano
temo, ob tem pa se morata prilagajati razpoložljivemu prostoru, ki je recimo v naši knjižnici
res omejen na nekaj vitrin. Za svoje delo seveda nista plačana, tudi za prevoz predmetov na
kraj razstave poskrbita sama s svojo staro belo katro. Nihče od občinskih mož jima še ni
ponudil primerno velikega prostora za shranjevanje in razstavljanje. Zanimivo, da imajo
zbiratelji tudi v drugih obalnih občinah podobne izkušnje. Nekatere sposobne ljudi je treba
pač ovirati ali onemogočiti, da lahko drugi bolj blestijo. Janez Janežič meni, da mora
»zbiratelj imeti široko obzorje, znanje in človeško širino. Zbirateljstvo ni za osle, za ljudi, ki
samo gledajo, kako bodo pojedli klobaso in popili pivo, druge stvari pa jih ne zanimajo. Taki
ljudje ne čutijo potrebe po nečem, kar ima dodano vrednost, kar jih plemeniti.« Kdor je kdaj
potoval v tujino, ve, da bi v marsikateri evropski državi zbiratelje Janežičevega kova in
formata sprejeli z odprtimi rokami. Zbirateljstvo tudi ni primerljivo z delom v muzejih ali
arhivih, kjer so ljudje za svoje delo plačani. »Zbiratelji so vedno bili pred muzeji! Muzeji so
predmete kupovali od zbirateljev,« pravi Janežič.
S svojo zbirateljsko strastjo in ljubeznijo do predmetne dediščine Janez in Marija Janežič
ohranjata ter na številnih razstavah in na druge načine predstavljata dragocenosti naše
preteklosti na vsem dostopen in razumljiv način, pri tem pa ostajata osebno skromna in
preprosta, a ponosna na svoje korenine.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Knjižničarske novice 25, št. 6/7 (2015), str. 25–26.
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Slika 269: Del vitrine s starimi poročnimi fotografijami.
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Razstave v letu 2016
Stene ustvarjalnosti
Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar
Fotografska razstava Nube
Od februarja do aprila smo gostili razstavo z naslovom Ali je pod istim soncem otroštvo res
lahko tako drugačno? Avtorja razstave sta učiteljica Bojana Križnar Pivk in Tomo Križnar,
slovenski popotnik s kolesom, pisatelj, aktivist in humanitarni delavec. V vitrino sta postavila
nekaj izdelkov iz naravnih materialov, ki jih ustvarjajo staroselci iz vojnega območja v
Republiki Sudan, natančneje iz Modrega Nila, fotografije pa prikazujejo življenje njunih
prijateljev Nub. Ob sprehodu skozi razstavo smo spoznali, kako različno odraščajo otroci pri
nas in v Sudanu.
Nube se večino dneva skrivajo v votlinah ali smuknejo v lisičjo luknjo, da nanje ne bi padla
kaka bomba in jih raztrgala. V begunskih taboriščih si otroci sami izdelujejo igrače iz
odpadnih materialov, iz drevesnih korenin pa si naredijo piščalke. Fantki brcajo žogo ali se
gugajo na drevesih na gugalnici iz navadne špage. Malo večji otroci nosijo mlajše bratce in
sestrice v naročju ali na hrbtu. Njihova prva in najpomembnejša naloga je ščititi in skrbeti
drug za drugega. Kljub vsem težavam se radi učijo. Šole so v bližini votlin ali pod drevesi, da
so čimbolj neopazne in jih ne odkrijejo bombniki. Le redki otroci premorejo zvezek in
svinčnik, v šoli pišejo s prstki po prašni zemlji, učijo se s pomočjo pesmi. Namesto na stolih
in šolskih klopeh sedijo na zapuščenih termitnjakih ali med vejami dreves. Otroci tudi pasejo
mršavo govedo in osle. Kamnite ograje za živali utrdijo z živalskimi iztrebki, pomešanimi s
slamo. Njihove koče so okrogle, narejene iz blata, živalskega urina in slame – verjamejo, da v
hišah z vogali stanujejo slabi duhovi. Fantje in dekleta po več ur hodijo, da zajamejo vodo in
jo v plastičnih posodah prinesejo domov. Deklice s kamnom oblikujejo možnarje, da bodo
lahko mlele proso. Ženske kuhajo na odprtem ognju. Imajo zelo malo loncev in kako posodo.
Njihova običajna hrana sta kisra, iz zmletega prosa spečena palačinka, in okrina omaka. Jedo
s prsti iz sklede, narejene iz polovice posušene buče. V sušni dobi, ko skopnijo zaloge hrane,
se prehranjujejo z žuželkami. Otroci brez staršev v begunskih taboriščih po tleh iščejo
izgubljena zrna. Spijo na tleh. Na zemljo pogrnejo kos blaga ali naredijo posteljo iz bambusa
ali iz lesenih palic in vrvi. Vrvi spletejo iz korenin ali lubja kruhovca, ki mu pravijo slonje
drevo. Poznajo samo dva letna časa – deževno in sušno dobo. Samo v deževni dobi se lahko
okopajo – v lužah. Za bele zobe poskrbijo s pogostim umivanjem s paličico in slino. Nube so
bili včasih goli, zato jih je vlada proglasila za divjake. Zdaj morajo biti oblečeni – nosijo stare
ponošene in strgane majice, hlače in krila, kar jim ni všeč. Pravijo: včasih smo bili divjaki,
zdaj smo ptičja strašila. Tudi obleko perejo v lužah.
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Fotografije prikazujejo tudi življenje naših otrok. Dečki in deklice hodijo v šolo, pišejo in
rišejo z različnimi pisali in barvicami. Imajo zvezke, učbenike in knjige – knjige lahko
poiščejo tudi na bogato založenih knjižnih policah. Med poukom kemije delajo eksperimente.
Hodijo lahko v glasbeno šolo, k baletu, v različne krožke, se ukvarjajo s športom. Naše hiše
imajo vogale, tekočo vodo in elektriko, kopalnico, moderno kuhinjo s štedilnikom in veliko
posode. Otroci imajo lepe otroške sobe s posteljami. Okenske šipe čistimo s čistili, prah na
tleh odstranimo s sesalnikom. Omare so polne oblek in včasih ne vemo, kaj bi oblekli.
Posebna obleka je za smučanje, pa tudi za maškare. Pri hrani smo izbirčni in naše trgovine so
vedno bogato založene. Tuširamo se, lase si posušimo s sušilcem za lase. Kljub zobnim
pastam, zobnim ščetkam in zobozdravnikom ima marsikdo škrbaste zobe. Vozimo se v
avtomobilih, gledamo televizijo, se pogovarjamo po mobilnem telefonu ali preko interneta.
Ja, tudi mi kličemo na pomoč, piše pod eno od fotografij: ko je pozimi žled ali ko so poplave.
Razstava je imela namen seznaniti javnost z ogroženim ljudstvom Nube, pri katerih predvsem
otroci trpijo zaradi pomanjkanja vode in hrane, med igro in skrivanjem v votlinah zaradi
strahu pred bombardiranjem. In so hvaležni za vsak trenutek življenja. Je tudi humanitarne
narave. Obiskovalci so imeli možnost naročiti fotografijo, ki jim je všeč. Izbrali so lahko sliko
v velikosti 60 cm × 40 cm (40 €) ali 21 cm × 14 cm (10 €). Zbrana sredstva Bojana in Tomo
namenita izobraževanju otrok na ogroženih območjih v Sudanu. Razstava potuje po Sloveniji,
predvsem po osnovnih šolah, kjer navadno pripravijo še izobraževalne in didaktične delavnice
za otroke. V letu 2015 so si lahko prebivalci Izole ogledali razstavo v galeriji Plac Izolanov in
na Osnovni šoli Livade Izola, v MKI pa prisluhnili predavanju Toma Križnarja o življenju
sudanskih Nub.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 27.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=7502.

Slika 270: Nubski otroci pred votlino.
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Jan Brak
Slikarska razstava
Od februarja do aprila je svoje slike razstavljal gospod Jan Brak, zvesti obiskovalec naše
knjižnice. Rodil se je 13. avgusta leta 1937 v majhnem mestu Woerden na Nizozemskem.
Njegovo otroštvo je zasenčilo težko obdobje druge svetovne vojne, a k sreči je preživela vsa
družina. Po končani osnovni šoli se je vpisal na petletno gimnazijo. Nato je dve leti služil
vojaški rok kot podoficir pri topništvu. Študija mu ni bilo težko izbrati. Zanimali sta ga
kemija in biologija in vpisal se je na Fakulteto za biologijo na Univerzi v Utrechtu. Študiral je
biologijo in kemijo ter po šestih letih diplomiral kot biokemik. Takoj po diplomi se je zaposlil
kot docent za biokemijo. Po petih letih na univerzi je prevzel mesto direktorja v knjižnici
Kraljeve nizozemske akademije umetnosti in znanosti v Amsterdamu. Njegovo področje dela
je bila klasifikacija, odgovoren je bil tudi za literaturo na biomedicinskem področju.
Od leta 1976 sta z ženo Mijo, Slovenko, ki je delala kot turistična vodička, živela v
Amsterdamu. »Tu je bil najin dom, uživala sva ga z vsemi čuti … umetnost, kultura, okolica z
očarljivimi polderji (zemlja, iztrgana morju), prijatelji … prav zares, Amsterdam je bilo
najino mesto,« se spominja gospod Jan Brak. Za razvedrilo se je vpisal na likovni tečaj, ki ga
je vodil akademski slikar. Začel je odkrivati nova obzorja – umetnost slikarstva.
V Amsterdamu sta z Mijo živela petindvajset let. Njuno življenje je bilo bogato in razgibano.
Potem sta naredila pogumen korak in se preselila v Beljak v Avstriji. Tako sta se približala
Sloveniji in Italiji. »Spet me je pritegnilo slikanje in po zaslugi dobrih znancev sem začel
ponovno ustvarjati,« pravi prijazni gospod. Posveča se predvsem tihožitjem in naravi. Motive
najraje poišče na razglednicah, pogosto pa tudi na internetu. Rad ima žive barve, ki jih skuša
v pravi barvni paleti naslikati v akrilni ali akvarelni tehniki. Med drugim ga je navdušil motiv
zajčka, ki ga je pred petsto leti naslikal nemški slikar Albrecht Dürer.
Z ženo zimski čas preživita v Izoli. »Izola ima za naju poseben čar. Zadovoljna sva s
podnebjem, še bolj pa naju bogati druženje z novimi znanci in prijatelji. Nadvse rada sva
tukaj,« pravi Jan. Kot »sezonski« Izolan je Jan Brak postal tudi član likovnega društva LIK
Izola. Zelo rad se udeležuje likovnih kolonij v Hotelu Delfin in v Rogaški Slatini. Tako se širi
in bogati njegovo slikarsko znanje. »Zanima me tudi zgodovina. Uživam ob sprehodih skozi
stara istrska mesteca, kjer ima skoraj vsak kamen svojo preteklost. Najbolj pri srcu pa so
nama Izola, Piran in Koper!« Oba z ženo zelo rada prihajata v našo knjižnico. »Tu naletiva na
vedno prijazne knjižničarke in knjižničarja, ki zelo profesionalno in odgovorno opravljajo
svoje delo. Mija je navdušena nad bogato zalogo knjig, med katerimi z lahkoto najde marsikaj
za svoj okus,« je še dodal.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 24.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=58&id=7497.
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Slika 271: Slike Jana Braka krasijo stene knjižnice.
Učenci OŠ Livade Izola in OŠ Dante Alighieri Izola
Razstava Popotovanje po mojem mestu
Likovna in arhitekturna dela učencev OŠ Livade in OŠ Dante Alighieri v mesecu maju krasijo
steno ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola. Učenci OŠ Livade se predstavljajo z akvareli
Izole, ki so nastali v sodelovanju z upokojenim učiteljem in akvarelistom Edvardom
Krbavčičem, učenci OŠ Dante Alighieri Izola pa razstavljajo dela, nastala na arhitekturni
delavnici, v kateri so pod mentorstvom arhitektke Chiarastelle Fatigato opazovali in
poustvarili silhueto našega mesta. Razstava, ki je zgled povezanosti učenja in kulturne
ustvarjalnosti, je postavljena v razširjenem terminu Tedna vseživljenjskega učenja 2016 in je
sad tvornega sodelovanja knjižnice s šolama.
Učenci obeh šol so, ne da bi vedeli za početje drug drugega, v minulem letu ustvarili dela s
podobno če ne že z enako tematiko, v ospredje so namreč postavili svoje mesto. Učenci
izbirnega predmeta Likovno snovanje iz OŠ Livade so s svojo likovno pedagoginjo Ingrid
Knez denimo v tehniki akvarela ustvarili zanimive slike v sliki. Akvareli Izole nekoč Eda
Krbavčiča so jim služil kot izhodišče, oni pa so delo doslikali in ga postavili v današnji čas.
Gospod Krbavčič je učence spodbudil, da so se poglobili in podoživeli lepote kraja, v katerem
živijo. Sorodna misel je vodila arhitektko Chiarastello Fatigato, ki je s podporo Italijanske
samoupravne narodne skupnosti Izola in s strokovno pomočjo likovnice in pedagoginje
385

Fulvije Grbac na OŠ Dante Alighieri izvedla arhitekturno delavnico, na kateri je učencem
približala pomembnost doslednega opazovanja, opisovanja pa tudi ohranjanja arhitekturne
kulturne dediščine in urbanega okolja v Izoli. Učenci so na podlagi starih fotografij v
akvarelni tehniki poustvarili tradicionalni mestni jedrni skyline, ki ga povečini orisujejo stare
zgradbe v starem mestnem jedru, zvonik in rt Svetilnik. Nekatera dela so predstavljena tudi
tridimenzionalno.
Na OŠ Livade so likovno ustvarjanje nadgradili s knjižico Izola, kot jo poznam, ki je nastala
pod mentorstvom Mirande Zorc Guštin v medpredmetnem sodelovanju slovenskega jezika in
likovne umetnosti. V njej so poleg akvarelov zajeti tudi vtisi in razmišljanja učencev o svojem
mestu. Za knjižico, ki je prevedena v italijanščino, angleščino, francoščino in španščino, so
učenci OŠ Livade prejeli tudi mednarodno priznanje.
Učenci obeh šol in udeleženi mentorji bodo v sredo 18. maja 2016 ob 18. uri v čitalnici
knjižnice predstavili skupno izkušnjo likovnega in arhitekturnega udejstvovanja ter izmenjali
vtise. Vabljeni vsi, ki se ne naveličate spoznavati zgodovino kraja in vam ni tuj občutek za
ohranjanje kulturne dediščine, kot tudi ne skrb za čisto in urejeno okolje. Ogled razstave Izola
moje mesto in Il viaggio nella mia città pa je možen vsak dan od ponedeljka do petka med 9.
in 18. uro ter ob sobotah od 8. do 13. ure.
 Ksenija Orel

Slika 272: Izola, moje mesto.
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Kaja Berden
Risbe iz sveta pravljic
Junija in julija je bila v Mestni knjižnici Izola na ogled razstava mlade slovenske ilustratorke
Kaje Berden. Kajo smo povabili, da nam v pogovoru pove kaj o sebi in svojem delu. Tisti, ki
radi brskate po spletu, si lahko ogledate tudi Kajino spletno stran www.kajaberden.si.
Kaja, bi nam najprej nekaj povedali o sebi? Od kod prihajate, kje ste preživeli otroštvo
in hodili v šolo?
Rojena sem bila, šolala sem se in živim v Ljubljani. Čeprav sem otroštvo preživela v
ljubljanskem naselju, polnem zelenja, dreves in parkov, se želim preseliti na podeželje.
Najraje nekam ob morje, kjer bom lahko imela svoj vrt in gojila svojo zelenjavo in sadje.
Vaše ilustracije so tako lepe, da sem se takoj vprašala, koliko knjig ste že ilustrirali.
Vendar sem v vzajemnem katalogu slovenskih knjižničarjev našla le en zadetek z vašim
imenom in to je diplomska naloga Povezava rock glasbe s političnim dogajanjem
Združenih držav Amerike v obdobju med leti 2000 in 2011. Cobiss pove tudi, da je bila
naloga narejena na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Kaj vas je iz družboslovja
pripeljalo v svet likovne umetnosti, ilustracij in pravljic?
Že pred vpisom na fakulteto sem veliko razmišljala o študiju slikarstva, saj me je risanje
vedno veselilo, toda ko je napočil čas za izbiro fakultete, sem se odločila za smer
kulturologija. Morda še ni bil moj čas. Študij je bil super, zanimiv in interdisciplinaren.
Vpisala sem se še naprej na magisterij kulturologije, toda tam se mi je ustavilo. Začela sem
bolj resno razmišljati o tem, kaj bom počela in kaj me sploh veseli početi. Tako sem poleti,
pred tremi leti, sama sebi zadala projekt, da eno leto narišem eno risbico na dan, in takrat se
mi je odprl nov svet. Ugotovila sem, kaj me izpolnjuje, kaj osmišlja moje življenje. Veselje in
strast sem našla v kombiniranju barv, vzorcev, likov in krajin ter v samem procesu, kako iz
ničesar ustvariti nekaj lepega. Zdaj si ne predstavljam več življenja brez risanja in pravljičnih
svetov.
Ilustracije delujejo nežno, umirjeno, pravljično, zasanjano. Prikazujejo živali, škratke in
vile, prizorišče vseh dogajanj pa je narava – podnevi in ponoči. Jezera, morje, gozdovi,
vinogradi, travniki … Kaj vam pomeni narava?
Narava me pomirja, me radosti in mi daje vedno nove navdihe. Ne morem se naveličati
lepote, ki jo premore. Navsezadnje pa iz nje izhajata tudi čarobnost in skrivnostnost, ki
vzburjata človeško domišljijo.
Nekaj ilustracij je očitno navdihnila tudi pokrajina zapuščenih strunjanskih ali
sečoveljskih solin. Opazili ste podrte hiške, močvirske sklednice, malo belo čapljo …
Soline so ena izmed mojih najljubših krajin. Všeč mi je dolga suha trava, rdeče solinsko
rastlinje, močvirje, vonj po solinskem blatu, bližina morja, nostalgičen pridih podrtih hišk,
razmišljujoče čaplje, zaraščenost in divjina ter popoln mir, ki jih prežema.
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Na papir ujamete tudi medvedka med kakiji, kužka, ki gleda iz kupa oliv, ovco pod
oljko, kozo v rožicah, vidro v malem čolnu z razpetim jadrom … Kaj vam pomenijo
živali?
Že moje ilustracije nakazujejo, kako rada imam živali. V njih je neka posebna milina.
Trenutno imam dve mački, bi pa imela, če bi lahko, zagotovo vsaj še pujsa in kozo in mogoče
kravo.
Včasih pa imajo živali tudi človeške lastnosti, rade se družijo, klepetajo in zabavajo.
Sove v drevesni krošnji, žabe na listu lokvanja sredi mlake, psički na čolnu in medvedki
na travniku prirejajo čajanke. Muce pa na mačjo čajanko povabijo tudi miško.
Antropomorfna upodobitev živali mi je blizu, ker so živali s človeškimi lastnostmi lahko zelo
zabavne in izrazne. Ko pomislimo na medveda, si predstavljamo neko ogromno, mehko, toplo
bitje. Zato si ni težko zamisliti dveh medvedkov na pikniku, ki jesta torto in se bašeta z
medom. Eden je popacan in neroden, drugi pa v kravati, uglajen in fin.
Kuža in lisica se odpravita tudi na izlet z nahrbtnikom. K morju, v gozd, na travnik ali
med vinograde. Kuža trenira tek, si na glasbilo zaigra lepo pesmico, uživa v dobri hrani.
Lisico mika grozdje, piše pa tudi popotni dnevnik. Ponoči zaplešeta v soju kresničk.
Liki po navadi počnejo stvari, ki so mi blizu, v krajinah, ki so deloma pravljične, domišljijske
in deloma poustvaritve resničnih. Takšne, v katerih bi si sama želela biti.
Vaši škratki ponoči merijo gobe, lovijo kresničke za razsvetljavo, barvajo travo v
srebrno, se kregajo s sovami, ob zori pa trudni zaspijo. Kaže, da vaša domišljija nima
meja. Ste navdih za ta škratji cikel našli v pravljicah?
Pravzaprav je serija »Kaj škratje delajo ponoči« začela nastajati v obdobju, ko mi je manjkalo
navdiha. Včasih je po daljših ustvarjalnih obdobjih človek dolgo brez inspiracije in potrebuje
nekaj spodbude od zunaj. V tem primeru mi je pomagal eden od domačih in prav ta odriv sem
potrebovala, da so mi tudi lastne ideje stekle. Včasih je za navdih najbolje, da ne gledaš
predaleč, ampak se ozreš po domačem okolju. Lahko ti pomaga nasvet bližnjega, smešna
življenjska situacija, sprehod po naravi, opazovanje umetniških del ali prebiranje pravljic.
Tudi vile se spreletavajo po gozdu …
Vile, škratje, palčki, troli, čarovniki, zmaji, govoreče živali, vsi ti in še mnogi so del mojega
sveta.
Pozimi, ko sneži, se je najbolje toplo obleči. Tako zajček splete pulover zase in za
zajčico, z volneno nitko okrasi smrekico, med volno pa tudi zaspi. Na teh ilustracijah se
vidi skoraj vsaka zanka v pletenini. Tudi sicer vaše ilustracije odlikuje natančnost,
pozorni ste na podrobnosti, detajle. Katero tehniko slikanja uporabljate?
Nekatere ilustracije so narejene z gvašem in črnim kulijem. Nekatere so kombinacija
akvarela, gvaša in barvic. Zadnji čas pa vedno bolj uporabljam le barvice, saj lahko z njimi
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ustvariš zanimive strukture. Stil risbe pa se povezuje z mojim značajem, kot je to verjetno
običajno.
Ste se pri slikanju kdaj po kom zgledovali?
Slovenska ilustracija, ki me spremlja že od malih nog, je še danes zelo bogata. Všeč mi je tudi
nekaj mlajših tujih ilustratorjev. Iz umetniških obdobij pa me je vedno privlačil art nouveau.
Kombinacija vsega, kar me navdušuje, mi je v pomoč pri iskanju sebe in svojega stila risanja.
Ste se slikanja kje učili ali ste samoukinja?
Oboje. V gimnazijskih letih sem obiskovala nekaj krajših tečajev. Nekaj let sem se učila pri
Zmagu Modicu, kjer sem dobila dobre osnove za risanje. Nazadnje mi je pri slikanju pomagal
akademski slikar in profesor Darko Slavec. Njegovi nauki so neprecenljivi, saj me ni učil le o
umetnosti in likovni teoriji, ampak o redu in vzorcih narave, vesolja in življenja. Tako sem z
nekaj teorije in osnovnega znanja risanja in slikanja veliko presedela doma in veliko ur
preživela v risanju. Napredek je počasen, a v vsakem trenutku in novem spoznanju uživam.
Verjetno to ni vaša prva razstava?
To je moja prva razstava in zelo sem je vesela.
Otroci imajo vaše ilustracije najbrž zelo radi. Nekdo, ki zna tako pravljično slikati, bi
znal pravljico tudi napisati. Ste si kdaj želeli, da bi izdali knjigo pravljic, ki bi jih sami
napisali in ilustrirali?
Seveda! Nekaj idej je že nakracanih po mojih skicirkah, nekaj se jih še rojeva. Vsekakor
upam, da mi bo v prihodnosti uspelo izpeljati tudi tako velik projekt, kot je stvaritev lastne
knjige pravljic.
Kakšne načrte imate za prihodnost ali je to še skrivnost?
V mislih se mi ves čas prepletajo ideje za nove ilustracije in to bom počela, kamorkoli me
zanese. Poti pa se nekako sproti odpirajo in ponujajo nove možnosti. Večja stvar trenutno je
skupni projekt z mamo, Majo Vrhunc. Pripravljava ilustriran priročnik oziroma knjigo, katere
tematika pa naj za zdaj ostane skrivnost.
Kaja, želim vam veliko lepih trenutkov ob ustvarjanju in srečo še naprej.
Hvala vam, Špela, za iskriva in poglobljena vprašanja in veliko sreče ob ustvarjanju še naprej
tudi vam.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 24.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=7920.
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Slika 273: Ilustracija Kaje Berden.
Sonja Gombač
Slikarska razstava Ljubkost rastlin
V avgustu so stene Mestne knjižnice Izola krasile slike ljubiteljske slikarke in pesnice Sonje
Gombač. Rodila se je v Izoli leta 1956. Je mama dveh odraslih otrok, sina Mitja in hčerke
Veronike, in ponosna na svoji vnukinji Ajo in Mijo. Od malih nog ima rada živali, ki pri njej
vedno najdejo dom. Delala je kot administratorka v Splošni plovbi Portorož, zdaj pa je
upokojena. Pesmi je začela pisati v srednjih letih in prvo zbirko izdala v samozaložbi leta
2012. Hvaležna je tedanjemu direktorju Splošne plovbe, ki je odobril njeno prošnjo za
sponzorstvo. Pesmi so jo tudi pripeljale do slikanja. Prvo zbirko je namreč sama opremila z
risbicami. »Ker sem videla, da mi gre risanje dobro in hitro od rok, sem s tem nadaljevala.«
Najprej je risala s svinčnikom, nato s suhimi barvicami, zdaj pa slika z akrilnimi barvami.
»Slikala sem doma, ko pa je moj dom postal premajhen za slike, ki so nastajale vsak dan, sem
dobila atelje od občine.« Kar nekaj ur dnevno preživi v ateljeju in ustvarja. Njeni motivi so
zelo različni. Prevzamejo jo vodne površine, reke, morja, jezera, ribniki. Tudi obrazi so izziv,
portretira predvsem družinske člane, loti se tudi avtoportreta. Rada slika domače, morske in
divje živali, pse, mačke, konje, ribe, srne, slone, leve, v glavnem pa ptice. Rada bi naslikala
cel cikel slik s pticami in ribami. V naravi jo poleg vode pritegnejo še različne vrste trav, rože,
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drevesa, skale, kamni. »V naravi, predvsem na Bovškem, poiščem skrite rajske kotičke, vodo,
ki se pretaka čez skale, zelenje in ptice, ki pojejo. Rada grem v naravo in slikam.«
Razstava v izolski knjižnici je njena prva. Dala ji je naslov Ljubkost rastlinja. Sonja Gombač
pravi:
To so slike, ki niso bile še nikoli nikjer videne. Iz simetrije mojih slik se pokažejo
obrazi in nekakšna pravljična bitjeca. Vsak človek v teh slikah vidi nekaj drugega. Te
slike prihajajo iz moje duše, iz meditacije. Medtem ko slikam, meditiram. V mislih
imam vedno zelo žive, pozitivne barve. Te barve s čopičem prelijem v slike. Včasih že
na začetku vem, kaj bi rada naslikala. Včasih pa me barve in čopič odpeljejo čisto
nekam drugam in končna slika je drugačna od tiste, ki sem si jo v začetku zamislila.
»Tudi zdaj, ko skoraj ves prosti čas namenim slikanju, še kdaj priplava mimo kakšen verz, ki
ga potem zabeležim, saj sicer taki utrinki hitro gredo v pozabo,« pravi Sonja Gombač. Želimo
ji, da bi se teh verzov kmalu nabralo še za eno pesniško zbirko.
Sonja Gombač bi rada s slikami finančno pomagala zavetiščem za živali, saj jo gane njihova
nebogljenost. Zaradi naše brezbrižnosti, celo krutosti imajo živali velikokrat zelo žalostno
usodo. Sicer pa je hvaležna prijatelju, »ki je od samega začetka verjel vame, mi ves čas stal ob
strani in me spodbujal. Tudi zaradi njega mi je uspelo.«
O njenih slikah je Dejan Mehmedovič, umetnostni zgodovinar, likovni kritik in vodja galerije
Insula, zapisal:
Indikativna forma in živahen kolorit sta vsekakor izpostavljeni likovni prvini, ki že na
prvi pogled jasno zaznamujeta slikarsko delo izolske ustvarjalke Sonje Gombač. V
obsežnem opusu njenih podob se omenjena izbrana oblika opira na simetrijo. In ravno
simetrija, ki jo avtorica skoraj absolutno aplicira v kompozicijski zasnovi svojih
podob, zaznamuje njeno delo v prepoznavno slogovnost. Simetrija sodi med
izhodiščne postulate estetike, estetskega kodeksa, zato njena dela vsekakor opredeljuje
pojem lepote.
Vendar polje izraza, ki mu slikarska ustvarjalka pri svojem delu sledi, je nekoliko
širše. Subjektivni karakter lepote je v teh delih presežen v odkrivanju »magične biti«
podobe. Avtorica, ki v ekranih svojih slik neutrudljivo niza gosto linijsko strukturo,
nas iz podobe v podobo prepričuje o čudežu, ki ga ustvarja izpovedna površina slike.
Pred nami se razvija fabulativnost. Forma, ki posnema simetrijo naravnega oči, udov,
metuljevih kril, cvetnih listov …, nas v nevsakdanji zrcalno podvojeni obliki
asociativno vodi v piramidalne kompozicije vzhodnjaškega, pa tudi zahodnjaškega
religioznega podobarstva, v omenjeni brezmejni svet naravnega, kraljestvo
členonožcev ali vegetativnih čudes eksotičnih rastlin … V kalejdoskopsko pisanih
vzorcih in metamorfozah lahko razbiramo celo prizore žanra in v antropomorfnih
oblinah ženskega fizisa odkrivamo lepoto. Vsekakor so te podobe precej nasičene,
polne oblik in znamenj.
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Posebej izrazno pa je v teh slikah izpeljana »učinkovina kolorita«. Barva, ki se na
paleti Gombačeve pestro in široko razteza od slikovito rožnate, toplo dobrobitno svetlo
usmerjene rdeče, rumene do zatemnjeno ohlajene modre, zelene, rjave, je na teh slikah
vsekakor najintenzivnejši likovni element. Gombačeva se v izrazu trdno opira na
barvo. Uporaba barve sicer predstavlja v ustvarjalčevem delu segment, ki mu
racionalno ne moremo povsem natančno določiti izvora, kajti v postopku nastajanja
slike je njena pojavnost vezana na »notranjo izkušnjo« avtorja. »Notranja izkušnja« pa
je verjetno v izhodišču pogojena in odvisna od kompleksne naveze faktorjev
objektivnega in subjektivnega profila. Gre za bivanjski prostor oziroma natančneje
prostorsko in časovno okolje avtorjevega obstajanja, osebni vidik, izpovedno hotenje,
izrazne možnosti, stanje duha … Vsekakor je likovna usmeritev obravnavane avtorice
naklonjena življenjskosti, idilični lepoti in dobroti in v tem smislu je v njenih podobah
nastavljena tudi kromatska osnova. Skratka kolorit, barva v obsežni shemi in neštetih
variantah deluje vseskozi pozitivno v smeri rasti, razvoja. Lahko bi rekli, da
predstavlja vztrajno gibalo »dobre energije«. In v tej nameri je zajeto kompleksno
doživetje slik Sonje Gombač.
V obliki, ki je blizu naivnemu slikarstvu, odpira avtorica vsekakor zanimivo izpoved.
Simetrična postavitev je v svoji dvopolnosti gotovo vizualno atraktivna, saj primarno
podzavedno vodi gledalca v svet vegetativnega, kar v koloristično razgibanem
slikovnemu polju vsekakor podpira tudi omenjena živobarvnost. Verjetno nas
nekakšen splošni, začetni pogled v ta dela spominja na cvetočo vegetacijo, listje,
vejevje, morda svet žuželk. Vendar je simetrija, ki se v kompozicijskih shemah podob
razvija kot osrediščenost, piramidalnost ali drugače razporejena uravnoteženost forme,
v izpovednosti opredeljena tudi z določeno simboliko. Tu ne gre za neposredno
objektivnost, ampak za nekakšno drugo pomenskost. Kljub ne povsem dodelani
izvedbeni praksi, je likovno delo Gombačeve izpolnjeno v odkrivanju bogatega
simbolnega koda, ki se v »črtni vezenini« na kromatsko poudarjeni sliki razvija kot
dojemanje splošnega principa vesolja. Dvopolnost, dvosmernost, dvodelnost so
predikati urejenosti našega ožjega in širšega okolja. Skrivnost bipolarnega je skrivnost
našega obstajanja: moško – žensko, materialno – duhovno, jing in jang, vse je zajeto v
preprostem združevanju dveh načel, dveh polov, dveh delov v simetriji.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 7.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8001.
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Slika 274: Sonja Gombač in njene slike.
Rino Bonin
Slikarska razstava
V septembru stene Mestne knjižnice Izola krasijo oljne slike gospoda Rina Bonina. Rojen je
bil 15. aprila leta 1950 v zaselku Mali Bonini, ki je danes del vasi Potok. Poleg mame in očeta
so najmlajšega bratca z veseljem pričakale še štiri sestrice. Rino je že v otroštvu vzljubil
glasbo, slikanje in risanje. Spomni se, da je v četrtem razredu med poukom opazoval
učiteljico in jo portretiral. Veliko je risal tudi doma, pri devetnajstih letih je naslikal prvo
veliko sliko Kopra, ki jo ima še danes.
Rino Bonin slika z oljnimi barvami na platno. Sprva je slikal akvarele, poskusil je tudi
tempera barvice, vendar mu te niso bile všeč. »Imel sem občutek, da tempera, potem ko se je
posušila, ni bila več ista barva. Oljne barve pa so mi všeč, v njih vidim vrednost. Tudi, ko se
posušijo, ostanejo iste in delujejo sveže. Želje po slikanju z akrili pa sploh nimam,« pravi
slikar samouk, ki se ni nikoli udeležil nobenega likovnega tečaja. Znanje je nabiral v knjigah,
predvsem pa s slikanjem.
Rad slika Istro, za katero pravi, da je rajska dežela. Upodablja pokrajino, posamezne hiše,
cerkve, zvonike, cele vasi in mesta: Črni Kal, Movraž, Hrastovlje, Montinjan, Zazid, Socerb,
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Podpeč, Piran … Slika ljudi pri kmečkih opravilih, njihove obraze, tihožitja s cvetjem,
domačim grozdjem in drugim sadjem. Udeležuje se slikarskih ekstemporov, ki jih prirejajo v
Hrastovljah, Marezigah, Topolovcu, Kopru. Na ekstemporu v Hrastovljah je prejel že tri
nagrade.
Njegove slike krasijo marsikateri dom, saj navadno prijateljem ob praznovanju petdesetega
rojstnega dne podari sliko. Nekaj jih naredi tudi po naročilu. Tako je za izseljenko iz
Rakitovca, ki že dolga leta živi v Ameriki, naslikal kuhinjo z ognjiščem v hiši, kjer se je
rodila. Ko je prejela sliko, je bila ganjena do solz.
Pesmi je začel pisati »za hec«, kot pravi sam. Kadar je bila kakšna posebna prilika, je zložil
pesem v rimah, da je razveselil ljudi. »Rad imam rime. Včasih naši ljudje rimi niso rekli rima.
Rekli so: Vidi, kako se besede ujamejo! V rimah pa rad izrazim tudi svoje misli.« Ko napiše
pesem, si izmisli tudi melodijo in zapoje. Sin Boštjan melodijo posname, nato pa jo v
pevskem zboru zapišejo v notah in vadijo za nastope. Vse pesmi so v dialektu in Rino Bonin
jih zna na pamet. Posvečene so lepotam Istre, »ki je najlepša maja, ko vse cveti, da se zdi, kot
bi živeli v šopku rož«. Pesmi napiše tudi za posamezne vasi, kot so Lopar, Kubed, Movraž,
Puče, Montinjan. »Skoraj vsaka pesem ima svojo sliko,« doda. Pesem Movraška dolina, ki jo
je napisal svaku v spomin, je postala vaška himna, pevski zbor pa jo je zapel na praznovanju
petstote obletnice movraške cerkve. Napisal je tudi nekaj pesmic za otroke, eno pesem pa je
posvetil Avsenikom, ki jih je vedno zelo rad poslušal.
Rino Bonin ima dober posluh in zelo lep glas. Pel je tudi v pevskem zboru v Bertokih, a pravi,
da je raje »solist«. Je družaben človek, rad pripoveduje vice in razveseli ljudi.
Rad se ukvarja s kmetijo in kmečko delo mu pomeni odmik in sprostitev. Zanj je Istra dobra
mati, kar pove tudi naslov ene njegovih pesmi. V otroštvu je poslušal stare ljudi, ki so se
pogovarjali: »Ti dve uri, ki smo živi, zakaj se grdo gledamo?« Ta modrost mu je ostala v
spominu in tudi oblikovala njegov značaj. Rino Bonin je izviren, ustvarjalen in miroljuben
človek. Rad ima življenje, lepote narave, vesele ljudi in rad živi v miru. To je najlepše izrazil
v pesmi Poletite beli golobi, ki jo je napisal v času, ko se je v Sloveniji začela vojna.
Poletite beli golobi,
po vsem svetu poletite,
ljudem v srca nesite,
nesite dobre misli in poštenje,
da sreča bo objela vse ljudi.

Poletite beli golobi,
vsi veselite se,
da bo prišel dan,
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s srečo obsijan,
za vse ljudi.

Poletite beli golobi,
po vsem svetu poletite,
ljudem v srca nesite
moje želje za veselje,
da sreča bo objela vse ljudi.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 8. september 2016,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8038.

Slika 275: Hrastovlje na sliki Rina Bonina.
Center Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije
Razstava otroških risb Igraj se z mano!
V Mestni knjižnici Izola smo jeseni gostili likovno razstavo z naslovom Igraj se z mano!
Takšno je tudi ime mednarodnega festivala, ki s različnimi dejavnostmi spodbuja
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spoznavanje, druženje, prijateljstvo in sodelovanje med otroci, mladimi in odraslimi s
posebnimi potrebami in večinsko populacijo vseh starosti. Razstavljenih je bilo več kot
štirideset risbic, ki so jih prispevali otroci iz različnih krajev širom po Sloveniji in so nastale v
okviru projekta Bodi umetnik. Razstavo smo pripravili v sodelovanju s Centrom Janeza Levca
v Ljubljani, Društvom za kulturo inkluzije, v veliko pomoč nam je bil gospod Boris
Kononenko, ki vodi skupino Mladi Maj.
V torek, 4. oktobra 2016, smo razstavo slovesno otvorili. Vabilu se je prijazno odzvala
učiteljica Mateja Tomažič, ki uči otroke iz 2. razreda v Osnovne šole Vojke Šmuc Izola. Prišli
so tudi naši zvesti prijatelji iz izolske enote Varstveno-delovnega centra Koper, Nives, Valtea,
Karmen, Igor, Aleš, Aleks, Štefan in Franka, spremljala jih je gospa Mira Glintič. Po ogledu
razstave smo se v čitalnici posedli v krog. Nekateri varovanci iz VDC so se lepo predstavili in
povedali, kaj radi delajo. Pogovarjali smo se tudi o kuhanju, saj je Aleks iz VDC končal šolo
za pomožnega kuharja. Pogovor o hrani smo popestrili s pravljico Ovčka, ki je prišla na
večerjo. Spomnili smo se igrice iz vrtca Leti, leti, leti … (muha, slon …), potem pa prisluhnili
pravljici Obisk. Sledila je delavnica, na kateri so otroci in prijatelji iz VDC iz papirja naredili
vsak svoj avionček in ga pobarvali. Aviončke so otroci veselo metali v zrak in tekali za njimi.
Za konec smo se postavili v krog in z gibi in pesmico Podaj roko, da zgradiva most ponazorili
naše prvo prijateljsko srečanje. Posladkali smo se še z rozinami in odžejali s sokom.
Dogovorili smo se, da bomo do konca šolskega leta postavili novo razstavo slik, ki jih bodo
narisali otroci in varovanci VDC.
Otroci in prijatelji iz VDC so v knjigo vtisov napisali:
Nives, VDC Izola: »Bilo je lepo. Igrica tudi zelo zabavna. Razstava mi je všeč. Konjiček je
lep!«
Valtea, Aleš, Mira: »Danes je bilo zelo lepo. Lahko bi večkrat imeli tako. Hvala za pravljice
in igrice. Zelo smo veseli, da smo lahko prišli iz VDC. Pozdravljamo vse. Lep dan še naprej.«
Gašper, Julija, Luka, Edi, Hana, Lija, Jure, Igor, Marko, Mateja, Vito, Brina, Maša, Lucija,
Eli, Ivan: »Učenci 2.a smo si ogledali razstavo in dobili veliko idej za ustvarjanje. Ob tem
smo se družili z gojenci VDC, poslušali pravljice in zapeli novo pesem o prijateljstvu. Hvala
za novo izkušnjo!«
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 18.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=8157.
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Slika 276: Slike z razstave Igraj se z mano!

Vitrine ustvarjalnosti
Urška Prinčič in Lorena Lovrečič
Ustvarjalki
V maju sta nas obiskali Urška in Lorena, ki sta svoje lične izdelke razstavili v vitrinah
ustvarjalnosti. Da bi ju bolje spoznali, si lahko preberete pogovor z njima.
Urška in Lorena, kako in kdaj se je začelo vajino prijateljstvo? Vaju je povezala
predvsem ustvarjalnost? Kaj sta sicer po poklicu?
Lorena: Spoznali sva se, ko so Urško sprejeli na šolo, kjer sem zaposlena. Urška je čudovita
oseba in postali sva prijateljici. Ko sva ugotovili, da obe ustvarjava, naju je to samo še bolj
povezalo. Skupaj sva obiskali tudi nekaj delavnic.
Urška: Z Lori sva se spoznali v šoli, kjer sem delala kot učiteljica v podaljšanem bivanju.
Hitro sem ugotovila, da naju obe zanima likovno ustvarjanje. Sama se na tem področju nisem
nikoli zares izobraževala, saj sem po poklicu socialna pedagoginja. Pri poklicnem delu
ustvarjalnost uporabljam kot medij. Z Lori sva se v času skupnega službovanja velikokrat
poslužili tega medija. To naju je povezalo in naju še vedno povezuje.
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Si ustvarjalne ideje izmenjujeta, se dopolnjujeta, morda tudi ustvarjata skupaj, v istem
prostoru in ob istem času?
Lorena: Niti ne. Kdaj pa kdaj druga drugo seznaniva s kakšno novo tehniko, vendar sva si pri
ustvarjanju zelo različni. Res sva se nekoč dobili in skupaj ustvarjali za nek dobrodelni sejem.
Pred leti pa, ko mi je pokazala nek nov ustvarjalni strojček. Da bi se pa načrtno dobili in
skupaj ustvarjali, to se pa še ni zgodilo.
Urška: V preteklosti sva tudi ustvarjali skupaj. Bili sva na dveh tečajih mozaika. Lori je
omenila skupno ustvarjanje za novoletni sejem dobrodelnega društva. Danes se zaradi
pomanjkanja časa težko uskladiva. Mene ustvarjanje razbremeni in sprošča. Z izdelki rada
razveselim prijateljice in znance. Navdih najdem v različnih revijah, knjigah ali pa brskam po
neskončnem polju idej – internetu. Običajno jih po svoje prilagodim, združim in jim dam
osebno noto.
Kako izbirata materiale za svoje izdelke? Ali materiale prilagajata glede na namen
izdelka?
Lorena: Jaz sem zelo spontana oseba. Ideje pridejo kar sproti, iz vsakdanjega življenja, nekaj
jih najdem tudi na svetovnem spletu. Ko izoblikujem idejo, poiščem ustrezen material.
Materiale najdem v naravi ali v trgovinah, tudi preko spleta.
Urška: Voščilnice izdelujem iz papirja. Glede na sporočilo voščilnice pa dodajam še druge
materiale. Pazim na barvno usklajenost in uravnoteženost dodatkov z osnovo – papirjem.
Vajini izdelki so uporabni in okrasni. Jih podarjata prijateljem in sorodnikom ali so bolj
namenjeni razstavam in prodaji?
Lorena: Svoje izdelke rada podarim prijateljicam. Nekatere izdelke obdržim, ker se kar ne
morem ločiti od njih. Pred novim letom svoje izdelke podarim kakšni stojnici na dobrodelnem
sejmu Sila.
Urška: Moji izdelki so namenjeni predvsem tistim, ki znajo ceniti ročno delo, radi podarijo
nekaj unikatnega ali se razveselijo osebnega darila. Seveda je vedno prijetno slišati pohvalo,
zato jih tudi rada razstavim. Ko izdelujem voščilnice, si končni izdelek predstavljam kot sliko,
ki jo lahko prejemnik uokviri in mu tudi čez čas pripoveduje zgodbo o nekem prazničnem
dogodku. Običajno ne naredim dveh enakih izdelkov. Vsak je edinstven in neponovljiv.
Kje pa materiale kupujeta? Kje sta se naučili vseh tehnik oblikovanja in izdelovanja iz
različnih materialov?
Lorena: Največ materialov kupim preko spleta. Veliko tehnik sem se naučila sama in na
različnih delavnicah, nekaj pa seveda tudi preko spleta.
Urška: Materiale kupujem v specializiranih trgovinah, preko interneta in drugje. Včasih pa kaj
recikliram. Na spletu je polno različnih idej z navodili v pisni, slikovni in video obliki. Včasih
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ure in ure presedim ob gledanju različnih tehnik in sem tako navdušena, da moram vse
preizkusiti tudi sama – predvsem izdelovanje nakita iz polimerne gline.
Kaj vaju pri ustvarjanju najbolj priteguje? Je to iskanje novih izraznih možnosti,
sprostitev, hobi, prijetno preživljanje prostega časa ali kaj drugega?
Lorena: Zame je ustvarjanje sprostitev in umirjanje. Veliko ustvarjam in pri tem ljubim svoj
mir. Svoje izdelke rada podarim, še raje pa vidim, da me kdo za kaj prosi in mu nato izdelek
naredim. Lepo je, če svoje znance ali prijatelje osrečiš z novim izdelkom. Rada obdarujem
ljudi.
Urška: Osebno sem se z ustvarjanjem začela intenzivneje ukvarjati, ko sem se na delovnem
mestu soočila s povečanim stresom. Ustvarjanje mi omogoča razbremenitev in sprostitev,
čeprav se včasih zgodi, da ne grem spat, dokler nekega izdelka ne zaključim.
Sta bili od vedno ustvarjalni?
Lorena: To bi morali vprašati moje starše. Nekaj nagrad za ekstempore sem dobila že v
osnovni šoli. Spomnim se, da sem od nekdaj rada risala živali in deklice iz risank.
Urška: Kar vem zase, sem rada in lepo risala. V osnovni šoli sem obiskovala različne krožke:
oblikovalni, šiviljski, likovni. Nekajkrat sem tudi pomislila, da bi se vpisala na srednjo
oblikovno šolo, a se to ni zgodilo.
Največ izdelkov je iz papirja in naravnih materialov. Raziskujeta tudi druge materiale,
na primer glino, les, kovino, volno? Imata morda v načrtu tudi izdelovanje iz teh
materialov?
Lorena: Glino imam tudi rada, vendar je postopek pečenja kar zahteven in drag. Naredila sem
nekaj osnovnih tečajev za oblikovanje z glino. Zdaj ustvarjam z das maso, ki sicer ni tako
prijetna, a je cenejša. Les in kovina sta mi tuja, pri teh materialih nisem tako spretna. Doma
imam tudi vse potrebno za obdelavo stekla, vendar zaenkrat le redko ustvarjam v tej tehniki.
Urška: Izdelujem nakit iz polimerne gline. Rada se tudi poigravam s filcem in različnimi
barvami sukancev. Učila sem se kaligrafske pisave, pripravljam se na izdelovanje sveč.
Možnosti je neskončno, ne bi se omejila le na eno tehniko. Pri ustvarjanju me bolj kot sama
izdelava veseli raziskovanje in oblikovanje ideje. Včasih traja ure in ure, da nastane nekaj, s
čimer sem zadovoljna.
Se vama zdi, da bi morda lahko zamenjali svojo sedanjo službo za hobi in bi se ukvarjali
le še z ustvarjanjem, vodenjem kreativnih delavnic za otroke in odrasle, razstavami in
prodajo izdelkov?
Lorena: Rade volje, a dvomim, da bi s hčerko preživeli. Mislim, da v našem času ustvarjanje
ni dovolj cenjeno. Najbrž bo moj hobi ostal le hobi. Z otroki ustvarjam že petindvajset let in
mislim, da bom s tem tako ali drugače nadaljevala.
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Urška: O tem sem že zelo resno razmišljala. Ne verjamem pa, da bi od tega lahko preživela.
Včasih en izdelek nastaja ogromno časa. Ustvarjalnega navdiha se ne da izsiliti. Ne maram
štancanja. Pri meni ne boste našli dveh enakih izdelkov. Veseli pa me poučevati in deliti
znanje. To mi je blizu. Ustvarjati z otroki je posebno doživetje in k sreči je to tudi del mojega
poklicnega življenja. Ustvarjanje ne le sprošča, temveč tudi krepi zaupanje vase. Ko otroci
ustvarjajo, pridejo v stik s seboj, s svojimi občutki, doživijo zadovoljstvo in uspeh. Prejšnji
teden mi je kolegica namignila, da bi morala za odrasle voditi delavnice izdelovanja voščilnic.
Kdo ve, morda nekoč.
Kakšne načrte imata za prihodnost?
Lorena: Ustvarjanje, ustvarjanje … in še več ustvarjanja. In več bi rada slikala.
Urška: Ob novem letu sem za svoje najožje prijatelje izdelala knjižice s kupončki – na njih
sem jim podarila različne oblike druženja in svoj prosti čas. Morda bom do konca tega leta
uspela izdelati osebne koledarje s pozitivnimi afirmacijami. Ideja zori že nekaj časa in kmalu
se bo treba lotiti dela.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 22.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=7912.

Slika 277: Utrinek z razstave Urške in Lorene.
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Sandra Martinuč
Ročni izdelki
V poletnih mesecih so bile vitrine ustvarjalnosti namenjene predstavitvi izdelkov Sandre
Martinuč. Z avtorico smo se pogovarjali o njenem delu.
Sandra, kdaj ste začeli ustvarjati?
Že v otroštvu sem rada ustvarjala. Ko sem se zaposlila, sem začela oblikovati zahtevnejše
izdelke.
Lani ste že imeli razstavo v naši knjižnici in od takrat ste zelo napredovali. Ste od takrat
razstavljali še kje?
Sodelovala sem v različnih ustvarjalnih projektih in razstavljala svoje izdelke na določeno
temo. Na moji FB-strani si lahko ogledate fotografije izdelkov za različne svečane priložnosti:
rojstne dneve, krst, poroke.
Kako dobite ideje za vaše izdelke?
Udeležujem se raznih delavnic, recimo v trgovini Rayher v Kopru in drugod.
Iz kakšnih materialov so vaši izdelki in kje nabavite materiale?
Voščilnice izdelujem iz papirja, nakit iz žice in drugih materialov. Uporabim tudi različne
vrste odpadne embalaže, kot so okrogle škatlice za sirčke, škatle za čips in podobno. Material
kupim v trgovini Rayher ali preko spleta.
Vaši izdelki so okrasni, a tudi uporabni.
Tako je. Odvisno od tega, za kakšno priložnost so namenjeni.
Izdelujete voščilnice, nakit, šatulje, okrasne sponke, podstavke za kozarce … Je vaše
izdelke možno kupiti ali jih podarite prijateljicam?
Res so moji izdelki raznoliki. Lahko se jih kupi, veliko jih tudi podarim prijateljicam.
Marsikaj izdelam tudi po naročilu.
Če veste, kdo bo vaše izdelke nosil, recimo nakit, ali jih izdelate po želji naročnika ali
vam pustijo svobodo, da naredite izdelek po svoji zamisli? Ali si morda takrat zamislite,
kaj bi tej osebi pristajalo, izdelek prilagodite njenemu obrazu, stilu, morda njenemu
značaju?
Kadar osebo dobro poznam, ji svetujem, kaj se mi zdi, da bi bilo najboljše, vendar končno
odločitev prepustim naročniku. Največkrat pa naročniki odločitev prepustijo meni.
Sandra, imate dva majhna otroka. Torej skrbite za družino, vzgojo, dom, gospodinjstvo.
Kdaj sploh najdete čas za ustvarjanje?
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Res je, dva majhna otroka imam in veliko domačega dela. Zvečer, ko otroka zaspita in so vsa
gospodinjska opravila končana, si vzamem čas za svojo dušo. Ob ustvarjanju se sprostim po
napornem dnevu.
Imate svoj kotiček, kjer lahko delate?
Ne še, zaenkrat ustvarjam kar na jedilni mizi.
Kako se je družina prilagodila oziroma navadila na vaš hobi in ali so družinski člani
ponosni na vašo ustvarjalno žilico, vas pri delu podpirajo, vam pomagajo in stojijo ob
strani?
V veliko podporo mi je moj mož. Vedno mi stoji ob strani. Prav on mi je pred tremi leti kupil
strojček za rezanje s šablonami, šablone in druge pripomočke za delo. Pomaga mi tudi mama,
ki varuje moje otroke, da se sploh lahko udeležim kake delavnice, se izobražujem in dobivam
dodatna znanja.
Omenili ste, da bi lahko naslednjo razstavo postavili konec leta, v zimskem času. Torej
že imate nekaj idej in načrtov za naprej?
Seveda. Poleg drugega načrtujem tudi izdelke za novo leto, veliko noč, valentinovo, 8. marec
in druge praznike.
Kaj vam pomeni ustvarjanje? Je to za dušo, kot rečemo, sprostitev, vrsta izražanja ali
kaj drugega?
Predvsem sprostitev in duševna hrana. Velikokrat pa s svojimi izdelki koga obdarim, na
primer za rojstni dan, ali se zahvalim komu, ki mi je pomagal priti do rešitve, ko sem jo
potrebovala.
Lepo je, če človek s svojim ustvarjalnim delom tudi kaj zasluži. Danes je običajno, da
različni ustvarjalci postavijo tudi svojo spletno stran. Tako vsem, ki radi brskajo po
spletu, omogočijo ogled svojih izdelkov. Uveljavila se je tudi prodaja preko spleta, kar je
ugodno tudi za tiste, ki še nimajo svojega ateljeja ali trgovinice. Ste morda tudi vi
razmišljali o tem?
Res je lepo, če lahko svoje izdelke tudi kje prodaš ali razstaviš. Ko enkrat prideš na trg, moraš
imeti na zalogi večje količine izdelkov, za to pa trenutno nimam dovolj časa. Odprla sem
dopolnilno dejavnost, tako da bi lahko prodajala na stojnicah.
Sandra, hvala za pogovor in veliko radosti ob ustvarjanju in uspehov na vseh področjih!
Hvala tudi vam. Priporočam se še vnaprej za kakšno razstavo v knjižnici.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 4.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=7946.
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Slika 278: Ročni izdelki Sandre Martinuč.
Nida Dudine
Ročni izdelki
Nida Dudine prihaja iz manjše vasice v hrvaški Istri. V Izoli, kjer je našla delo, si je ustvarila
družino, še vedno pa ohranja stike s sorodniki z one strani meje. Življenje ji je prineslo mnogo
preizkušenj, tudi zelo težkih, a ostala je ljubezniva in potrpežljiva, sočutna in vedno
pripravljena pomagati sočloveku v stiski. Z možem živita v vrstni hiši z vrtom, kjer gospa
Nida z ljubeznijo goji rože. Rože so tudi njen priljubljen motiv za ustvarjanje v posebni
tehniki, ki se je je sama naučila iz priročnikov. Z nizanjem drobnih perlic v različnih barvah
oblikuje cvetove, šopke, drevesa in druge motive. Rada ustvarja tudi v tehniki patchwork in
izdeluje gobeline. Pred poletjem pa je pripravila še maketo kopališča z drevesi, ležalniki,
senčniki in otroki v kopalkah. Ravno prav za čas, ko se bližajo počitnice in se veselimo
osvežujočih morskih valov.

Slika 279: Drevo in šopek rož iz perlic.
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Janja Štravs
Darila iz narave
Ob dolini Dragonje, pri reki Rokavi, v zaselku Župančiči je družina Janje Štravs odkupila več
kot dvesto let staro kovačijo. Pokrajina z vonjem po zeliščih, meti, melisi, travah jih je tako
prevzela, da so stavbo obnovili in se iz gosto naseljene Semedele preselili na deželo. Janja je
po naravi delovna in vztrajna. Ko se je kot otrok preselila iz Kopra v Žusterno, se je
spraševala: »Kaj bom počela tukaj?« Vpisala se je v plavalni klub in bila uspešna predvsem
zaradi svoje vztrajnosti. Dosegla je tudi republiški rekord v hrbtnem plavanju na dvesto
metrov. Isto vprašanje si je postavila ob prihodu iz Semedele v Župančiče.
Nato nas je narava kar sama poklicala. Od mame sem podedovala dve knjigi, eno je
napisal Sebastian Kneipp, drugo pa Maurice Mességué. Moja pokojna mama je imela
težave z lasmi. Zelo je cenila zdravilne rastline. Ko je bila sezona, je nabirala zelišča
in jih shranjevala celo v zamrzovalniku. Z njimi si je vse leto umivala lase in si tako
okrepila lasišče. Kuhala je tudi zeliščne čaje. Ko smo prišli v Župančiče, sem se
vprašala, kaj me bo zdaj v tej naravi poklicalo? Moj sin Matija je podtaknil sivko,
žajbelj, rožmarin. Ko smo šli na dopust, je prosil soseda, naj zaliva sadike. Ko pa smo
se vrnili, je bilo vse suho. Rekla sem mu, da kmet nikoli ne obupa. Tako je posadil
kaktuse, ki pa so pozimi pomrzli. Takrat sem mu rekla, da kmet ni nikoli razočaran. In
začeli smo načrtno gojiti avtohtone rastline: rožmarin, sivko, žajbelj, lovor. Nismo
imeli ne strojev ne denarja za sadike, začeli smo s podtaknjenci. Iz knjig o zeliščih
sem si nabirala znanje. Po upokojitvi sem se začela z zelišči ukvarjati bolj intenzivno
in našo dejavnost smo registrirali kot ekološko kmetijo. Pomaga mi sin Matija. Prostor
za sušenje zelišč imamo. Lani smo kupili destilator. Obnovili smo tudi star nasad oljk.
Na kmetiji Zupanetti iz žajblja, sivke, rožmarina, lovora, mirte in smilja izdelujejo sirupe za
pripravljanje osvežilnih pijač, eterična olja, hidrolate, macerate, ustne vodice proti zadahu in
parodontozi, tinkture za zdravljenje ran, mila, kreme za roke, obraz in telo, mazila za ustnice.
Njihovi hidrolati so uporabni tudi kot razkužila, čistila in proti mrčesu. Macerati in hidrolati
so sicer namenjeni negi, pa tudi zdravljenju in obnavljanju kože. S hidrolatom iz sivke in
rožmarina se lahko umijemo, osvežimo ali razkužimo roke tudi na potovanjih. Pripravljajo
čajne in zeliščne mešanice iz samorodnih rastlin šetraja, timijana, majarona, šipka, črnega
trna, gloga, robide, mete in melise. Znan je Janjin čaj za dobro počutje, ki ga je poimenovala
Zaspanček. Oljke vlagajo po starem istrskem receptu, iz njih pa pridobivajo tudi oljčno olje.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 6. september 2016,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8031.
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Slika 280: Janja Štravs ureja vitrino.
Tanja Kaligarič
Navdihi od tod in tam
V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola je v septembru in oktobru svoje izdelke
predstavila tudi Tanja Kaligarič iz Izole.
Tanja Kaligarič se je rodila leta 1966 v Kopru. V Izoli je obiskovala osnovno šolo, leta 1985
pa je uspešno zaključila šolanje v Ljubljani, na Šoli za oblikovanje in fotografijo – smer
grafično oblikovanje. Več let se je ukvarjala s kostumografijo pri amaterski gledališki skupini
Steps iz Izole in bila tudi nagrajena. Pri tem delu je pokazala veliko umetniško nadarjenost,
izvirnost in kreativnost.
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Po dolgih letih se je vrnila k naravi in ustvarjanju. Devet let je kot strokovna sodelavka
sodelovala v projektu Skupnost Srečanje v okviru župnijske Karitas Župnije Bertoki.
Vrsto let je delala v restavratorski delavnici Sandija in Azre Huszar v Piranu. Sandi Huszar je
bil znan kot odličen rezbar in edini pozlatar daleč naokoli. Pri njem se je učila restavriranja in
zlatenja lesenih predmetov sakralne dediščine. Iz teh izkušenj izhaja tudi njeno sedanje
ustvarjalno delo. Iz oplemenitenega mavca izdeluje angele, različne po obliki in velikosti.
Nekateri so reprodukcije originalnih kipcev; zanje najprej naredi kalup. Pobarva jih z
akrilnimi barvami in pozlati z lističi iz umetnega zlata. Vse njene izdelke odlikujeta
domiselnost in natančna izdelava. Narejeni so z ljubeznijo in z občutkom za lepoto.
Tanja se ukvarja tudi z gojenjem sezonske zelenjave, začimb in sivke. Eterično olje in
hidrolate iz sivke dodaja mazilom in kremam. Pripravlja tudi macerate iz oljčnega olja in
zdravilnih rastlin. Kot vedno rada piše, slika, fotografira, kroji, šiva nova in popravlja stara
oblačila. Loti se tudi izdelovanja lutk in pripovedovanja pravljic iz ljudskega in družinskega
izročila, ki jih je poslušala kot otrok. Kot ljubiteljica glasbe rada zaigra na kitaro in zapoje,
glasbo rada tudi posluša. Zelo rada bere in je zvesta obiskovalka naše knjižnice.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 17.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=77&id=8156.

Slika 281: Tanja ustvarja.
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Lijana Perko
Šavrinke
Lijana Perko, rojena Velenjčanka, je šivilja z dušo, srcem in zlatimi rokami. Blago in šivanje
je vzljubila že v zgodnjem otroštvu. Prva oblačila je krojila in šivala že v petem razredu
osnovne šole, v prvem letniku srednje pa je po naročilu šivala hlače na trapez. V tistem času
so postale hitro priljubljen modni trend, kljub negodovanju starejših ljudi, češ kakšna moda pa
je to. Naše šivilje so tedaj izdelovale bolj klasična oblačila, Lijana pa je že dobivala modne
revije iz Anglije, Nemčije in Italije.
Kot otrok je rada tudi risala in slikala, zato se je vpisala v likovni krožek. Njen učitelj je
opazil, da ima velik talent za likovno ustvarjanje. Prosil je njenega očeta, naj je ne vpiše na
trgovsko šolo, kjer bi samo izgubljala čas. In čeprav se je izučila za trgovko, je ljubezen do
šivanja, risanja in slikanja ni nikoli zapustila.
V podjetju Inter Velenje je konec osemdesetih let kot samostojna oblikovalka in stilistka
oblikovala modne kolekcije iz pletenin in usnja.
Na potovanju v Francijo so jo prevzela pokrivala v izložbenih oknih trgovin. Zdela so se ji šik
in po vrnitvi domov je kot ena izmed prvih v Sloveniji začela izdelovati pokrivala v
francoskem stilu. Na sejmu v Ljubljani so obiskovalci na njeni stojnici lahko med drugim
občudovali klobuke iz žameta in svile v kombinaciji z usnjem.
Po preselitvi v Ljubljano je najprej urejala fundus z igralskimi kostumi. Skrbela in urejala je
oblačila, da so bila primerna za nastope gledaliških igralcev, snemanja filmov, oblačila je tudi
napovedovalce.
Nato je kot asistentka za kostumografijo in mojstrica garderobe sodelovala pri snemanju več
kot petdeset filmov.
V Ljubljani je tudi šivala oblačila za folklorne plesne skupine. Tako je za neko gospo sešila
ljubljansko črno nošo. Ta ji je kot predlogo za izdelavo dala fotografijo svoje babice.
Lijana zdaj že osem let živi v Izoli in še naprej ustvarja čudovite izdelke iz blaga in drugih
materialov: torbice, torbe za v trgovino ali za nabiranje oljk, vrečke za zelišča ali kruh,
mošnjičke, modne pasove, vrečke in blazinice s sivko, etuije za mobilne telefone ali očala,
denarnice, toaletne torbice, preproste igračke za male otroke, punčke v narodnih nošah.
Po naravi je vedoželjna, in ker živi v Izoli, se je odločila, da bo raziskala primorske noše. V
knjižnicah, muzejih in galerijah doma in v tujini je proučevala literaturo, skice, razstavne
eksponate in umetniške slike, na katerih so slikarji z veliko natančnostjo naslikali tudi še tako
drobne detajle oblačil. Prepričana je, da so oblačila dragocen del naše kulturne dediščine.
Tako kot so neprecenljive vrednosti tudi vse stare obrti in obrtniška znanja, ki so potrebna, da
iz lanu, bombaža, volne, usnja ali drugih naravnih materialov nastane obleka. Zanima jo, kako
ta znanja, ki žal počasi izginjajo, ohraniti in prenesti na mlajše rodove. Kot ljubiteljica,
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raziskovalka in ohranjevalka dediščine se je aktivno vključila tudi v društvo Anbot. Zdi se ji,
da je na Primorskem še veliko neizkoriščenih možnosti na področju ohranjanja oblačilne
dediščine. Ob tem pove, kako za ohranjanje noš dobro skrbijo na primer v Kranju, Škofji Loki
ali Ljubljani.
Nekdanja ženska noša se je razlikovala od pokrajine do pokrajine. Sestavljali so jo krilo,
predpasnik, ruta, ponekod peča, ogrinjalo, robec, obuvala, broška, ura, torbica ali cekar.
Praznična oblačila so bila bogato okrašena, delovna pa enostavnejša in iz preprostejših
materialov, da se jih je dalo prati.
Na razstavi v izolski knjižnici si lahko ogledate manjši del iz serije punčk v šavrinski noši in
noši iz drugih primorskih krajev. Oblačila za punčke so izdelana natančno tako, kakor je bila
videti prava noša. Lijana blago, svilo, lan in volno kupuje v Franciji in Italiji, kjer nekatera
podjetja še izdelujejo tako blago, kot je bilo včasih v rabi. Tudi nekateri posamezniki imajo
doma še shranjene kose starih oblačil ali blaga, in ker vedo, kako hvaležna jim bo, ji ga
prinesejo.
Razstava bo na ogled do konca meseca septembra v času odprtosti knjižnice. V oktobru in
decembru pa bo Lijana Perko razstavljala skupaj z umetnico Metko Gosar. Naslov in vsebina
njune razstave naj zaenkrat še ostaneta skrivnost.

Slika 282: Lijana Perko s punčko v šavrinski noši.
408

Društvo LIK
Kiparska razstava Morje kot življenje
Likovni umetniki iz Izole so se v kulturno društvo povezali že leta 1975. Leta 1976 so se
vključili v Zvezo likovnih skupin Slovenije, leta 1996 pa ustanovili Kulturno društvo likovnih
umetnikov LIK Izola. Danes v okviru tega društva delujejo tri skupine: za moderno slikarstvo,
za klasično slikarstvo in za keramiko. Člani društva večkrat presenetijo tudi z različnimi
nenavadnimi, duhovitimi in inovativnimi instalacijami, ki jih ustvarjalno umestijo v galerijski
prostor, pa tudi na ulice, trge in obalo.
V oktobru so si obiskovalci knjižnice lahko ogledali nekatere izdelke iz keramike, siporeksa
in stirodura, ki so nastali v okviru skupnega slikarsko-kiparskega likovnega projekta Morje
kot življenje. Celotna razstava je bila do nedavnega na ogled v izolski galeriji Alga. V vitrini
ustvarjalnosti v knjižnici so svoja dela razstavili Milenka Arsenov, Dragana Dada Čurin,
Zorko Dežjot, Oskar Jogan, Snežica Krajnc in Edo Lesjak.
Edo Lesjak je izdelal keramične doprsne portrete v slogu slikarja Modiglianija, ki jim pridih
nežnosti, krhkosti in prosojnosti daje bela glazura. Dva manjša kipca predstavljata ribjo čorbo
in deklico, skupina manjših skulptur pa ogromne kipe z Velikonočnih otokov, ki so del
svetovne kulturne dediščine. Ustvarjalno se je pošalil tudi na račun turistov. Turista je
prikazal kot nekoga, ki se sprehaja s pivom v eni in z mobitelom v drugi roki, pred soncem ga
ščitijo sončna očala in slamnat klobuk, pred morjem pa rešilni pas. Milenko Arsenov in
Snežico Krajnc so navdihnile morske deklice. Oskar Jogan je v svojem izčiščenem slogu
prikazal eleganco ribe. Riba fosil in obmorska eksotika sta očarala tudi Dragano Dado Čurin.
Zorko Dežjot je z barvami prikazal odseve svetlobe na lupini leščurja in školjke.

Slika 283: Vitrina z izdelki članov društva LIK.
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Lijana Perko in Metka Gosar
Šepet slike in tekstila
V novembru smo si lahko v Mestni knjižnici Izola ogledali razstavo z naslovom Šepet slike in
tekstila avtoric Lijane Perko in Metke Gosar.
Na otvoritvi njune prve skupne razstave sta obiskovalcem pripovedovali o svoji življenjski in
ustvarjalni poti. V obeh se je ljubezen do umetniškega ustvarjanja prebudila že v otroštvu.
Treba pa je bilo najprej pridobiti znanje, ki bo praktično, uporabno in jima bo zagotavljalo
službo in kruh, so menili starši. Tako je Metka Gosar končala srednjo tehnično šolo, Lijana
Perko pa srednjo trgovsko. A ustvarjalna žilica jima ni dala miru. Metka je šolanje nadaljevala
na visoki Šoli za risanje in slikanje, nato pa je na Pedagoški fakulteti končala še specialistični
študij umetnostne terapije. Od leta 1997 v slikarskem ateljeju Unikatne sanjalnice in drugod
vodi seminarje in tečaje za otroke in odrasle. Ustanovila je tudi društvo Me Vi Art. Metka je
slikarka, izdeluje tudi nakit in unikatne predmete, rada fotografira in piše. Lijana Perko je bila
najprej samostojna oblikovalka in stilistka v podjetju Inter Velenje. Na potovanju v Francijo
se je navdušila nad francosko modo in po vrnitvi v Slovenijo kot prva začela izdelovati
damske klobuke iz žameta in usnja v francoskem stilu. Nato jo je pot zanesla v svet gledališča
in filma. Bila je asistentka za kostumografijo in mojstrica garderobe. Sodelovala je pri
snemanju več kot petdeset filmov. Delo je bilo zelo razgibano, povezano tudi s potovanji v
tujino. Tu je prišla poleg drugih spretnosti do izraza tudi njena sposobnost hitrega in
ustvarjalnega reševanja nepredvidenih in včasih komičnih zapletov.
Lijana zdaj že osem let živi v Izoli, kjer v majhni najeti delavnici kreira in šiva izvirne torbice
in druge modne dodatke, punčke v narodnih nošah, igračke, pajacke, raznovrstne vrečke,
denarnice, nahrbtnike in podobno. Posebno jo pritegne vse, kar je povezano z našo oblačilno
dediščino. Pri snovanju izdelkov si pomaga s knjigami, obiskuje galerije, muzeje in arhive in
tako poleg pisnih proučuje tudi različne druge vire. Je tudi članica društva Anbot. Zanima jo,
kako oživiti tradicionalna znanja, ki so potrebna za izdelavo obleke. Ne samo krojenje in
šivanje, tudi poznavanje in gojenje rastlin, obdelave rastlinskih vlaken, tkanje …
Izola je pritegnila tudi Metko. V Koprski ulici je imela kar nekaj let v najemu atelje za en
tolar, za kar je še danes hvaležna tedanji županji in pobudnici tega projekta, Bredi Pečan. Ob
slikanju je na obali nabirala naplavljen les in ga umetniško preoblikovala v različne unikatne
izdelke.
Metko in Lijano je tako povezala ljubezen do umetnosti, njuna želja po ustvarjanju in – Izola.
Obe sta imeli že veliko samostojnih razstav, sodelovali na skupinskih razstavah, Lijana se
udeležuje tudi sejmov starin, Metka pa se ukvarja še z individualno terapijo z umetnostjo. Obe
sta ljubiteljici narave, radi nabirata zelišča, jih sušita in pripravljata čajne mešanice, radi
hodita peš in spoznavata nove kraje.
Razstava Šepet slike in tekstila je njun prvi skupni projekt, pri katerem sta ustvarjalno združili
poznavanje tekstila, šivanja in slikarstva. Načrtujeta pa že nove projekte, ki bodo povezani s
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pravljicami, poezijo in glasbo. Pravzaprav sta si že otvoritev razstave zamislili kot pogovor in
likovno-glasbeni dogodek. K sodelovanju sta povabili tri izvrstne glasbenike, ki so prijeten
večer zaokrožili s svojo avtorsko glasbo. To so bili Igor Švarc, profesor violončela na
Glasbeni šoli Koper, nekoč soločelist ljubljanske opere in član Simfoničnega orkestra RTV
Slovenija, Tomi Štanfel, kitarist in skladatelj, navdušen nad umetnostjo flamenka, in Tjaš
Kozlovič, kitarist in tolkalist na kahon, ki študij nadaljuje na glasbenem konservatoriju za jazz
v Trstu. Vsi trije sodelujejo tudi v različnih drugih glasbenih zasedbah.
Večer smo zaključili s spoznanjem, da ljudje osebnostno rastemo tudi ob obiskih razstav,
koncertov, literarnih in drugih kulturnih dogodkov. Metka pa je za vse obiskovalce že dan
prej napekla veliko sladkih domačih dobrot in z jablane na vrtu za svojo hišo nabrala okusne
in osvežilne sadeže.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 9. november 2016,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8191.

Slika 284: Šepet slike in tekstila.
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Metka Šori
Ustvarjajmo z odpadki
Med Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov 2016 je Komunala Izola priredila razstavo
izdelkov iz ponovno uporabljenih plastičnih odpadkov. Odslužene vrečke in tetrapake so
otroci razredne stopnje vseh treh izolskih osnovnih šol pod mentorstvom oblikovalke Metke
Šori, referentke za prevzem odpadkov v Komunali Izola, prelevili v prikupne torbice,
denarnice in etuije za telefon.

Slika 285: Uporabni izdelki iz plastičnih odpadkov.
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Razstave v letu 2017
Stene ustvarjalnosti
Jadran Posinković
Slikarska iskanja
Tudi letošnje leto se je v Mestni knjižnici Izola začelo ustvarjalno, z novimi razstavami in
prireditvami. Avtorja prve likovne razstave, Jadrana Posinkovića, smo od blizu spoznali v
večernem pogovoru, ki ga je z glasbo dopolnil odličen kitarist Elvis Šahbaz. Po starših je
Jadran Posinković podedoval ljubezen do narave in umetnosti. Zdaj že upokojeni gradbenik
preživi pol leta v Izoli, kjer je delal in si ustvaril družino, drugo polovico pa v rojstni hiši
svojega očeta v vasi Dol na otoku Hvaru. Mama Albina Stančič je bila doma iz Sežane.
Počitnice je Jadran preživljal na Krasu in Hvaru. Blizu so mu bila kmečka dela, posebno mu
je v spominu ostala košnja, grabljenje sena in paša. Že v otroštvu si je želel zidati hiše. Kot
gradbenik je deloval na gradbiščih vse od Obale do Ljubljane, Pohorja in Kranjske Gore,
daljše obdobje tudi v Črni Gori. Umetniško žilico je podedoval po očetu, Zorislavu
Posinkoviću, ki je rad rezbaril. Bil je tudi harmonikar, ministrant, sokol, brivec, poznal je
veliko ljudi in vse kotičke svoje in okoliških vasi. Star že okrog osemdeset let je v dolskem
narečju napisal knjigo Kako se živilo pri i druge gošnice. V njej preprosto, natančno, izvirno
in s humorjem pripoveduje o ljudskih običajih in nekdanjem načinu življenja na otoku. Knjigo
je sam tudi likovno opremil s slikami in rezbarijami. Spremno besedo je prispeval istrski
pisatelj Milan Rakovac.
Jadran Posinković se slikarstvu predano posveča zadnjih nekaj desetletij. V slikah izpoveduje
svoja iskanja, želje, razmišljanja in vizije. Njegova slikarska dela odlikuje natančnost oblik,
likov in podob, za katere pa se zdi, kot bi prišli iz sanj, podzavesti ali nekega drugega, zelo
barvitega, skrivnostnega in nedoumljivega sveta.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 27.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8385.
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Slika 286: Nekaj slik Jadrana Posinkovića.
Irena Jelenčič
Narava in kmetije
Irena Jelenčič je doma v Škofijah, je mama in tudi že štirikrat nona. Zelo rada bere, predvsem
romane o ljubezni. Od vedno je imela ustvarjalno žilico, rada se je ukvarjala z ročnimi deli,
kot so pletenje in vezenje, risala je in se preizkusila tudi v oblikovanju gline. Že v osnovni
šoli je razmišljala, da bi se vpisala na srednjo oblikovno šolo in potem izbrala še kakšno
likovno smer. A življenje je šlo svojo pot. Mlada je postala mama in si ustvarila družino.
Zaposlila se je kot ekonomistka, vendar je čutila, da ji v pisarniškem delu nekaj manjka. A ob
službi in skrbi za otroke ni imela nikoli dovolj časa, da bi se posvetila svojim konjičkom. Ko
se je upokojila, jo je mož spodbudil, naj se vpiše v Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK
Izola. Zdaj je članica društva že več kot trinajst let. V teh letih je poslikala že čez sto platen.
Vesela je, da lahko ob prijetnem druženju s člani slikarske skupine ustvarja, veliko pa riše in
slika tudi doma. Najraje slika z akrilnimi barvami na platno, všeč ji je tudi risanje s
svinčnikom in ogljem. Na stene knjižnice je obesila del slikarskega opusa, ki je nastajal v
lanskem letu. Prevladujejo tihožitja, prizori iz narave, morje, tudi kmečka arhitektura. Slikala
je tudi že portrete, a pravi, da ji ti ne ležijo preveč. Rada slika v naravi, včasih po spominu ali
ob opazovanju fotografij, prizori se pojavijo tudi v njeni domišljiji. Ko izbere motive, izbere
tudi format platna in naredi serijo slik na isto temo. Rada ima velike površine, na katerih njeni
motivi zasijejo v močnih, živih barvah, ki jih nanaša z odločnimi potezami čopiča.
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Irena Jelenčič je sodelovala že na veliko skupinskih razstavah in imela tudi nekaj samostojnih
razstav.
Sodelovala je na več ekstemporih v slovenski in hrvaški Istri. Najbolj ji je všeč vsakoletni
ekstempore v domu upokojencev v Kopru in Izoli. Takrat člani društva LIK slikajo v
prostorih doma, stanovalci hodijo naokrog in si ogledujejo nastajajoče slike, klepetajo s
slikarji, marsikdo pa tudi sam prime za čopič in ustvari svojo sliko. Ob koncu dneva postavijo
razstavo, da si lahko slike ogledajo prav vsi. Navadno eno od slik tudi podarijo domu.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 10.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8427.
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Slika 287: Nekaj slik Irene Jelenčič.
Sonja Gombač
Rastline in živali
Sonja Gombač se s slikarstvom ukvarja ljubiteljsko, ponaša pa se tudi z zbirko avtorskih
pesmi, ki jo je sama ilustrirala. To pomlad je stene naše knjižnice okrasila z motivi iz narave.
Na slikah z morskimi živalmi sta prevladovali bela in sinja barva, slapovi, reke, potoki in
jezera pa so s svojo modrino poživljali zelene odtenke gozdov. Upodobila je tudi nekaj
domačih in gozdnih živali, v okvirje različnih neobičajnih oblik je postavila svoje simetrične
abstraktne slike rastlin. Zelo prikupen je bil tudi portret njene vnukinje, ki jo je obdala s
cvetnimi listi in veliko rumene barve, kot bi hotela povedati, koliko sonca ta otrok prinaša v
njeno življenje.
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Slika 288: Utrinek z razstave.
Kari Klemelä
Ljudje in narava sveta
V Središču za samostojno učenje, ki deluje v okviru Mestne knjižnice Izola, si lahko ogledate
razstavo fotografij, ki jih je na potovanjih posnel Kari Klemelä. Finec, ki prevaja slovensko
prozo in poezijo v finščino, prejemnik prestižne Pretnarjeve nagrade in ambasador slovenske
književnosti in jezika po svetu, si je za svoj drugi dom izbral Izolo. Skupaj z ženo Marjo rada
prideta na obisk v mestno knjižnico. V lanskem letu sta za udeležence študijskega krožka Svet
v dlaneh pripravila potopisno predavanje o Finski. Zakonca Klemelä rada tudi potujeta.
Razstavljene umetniško-potopisne fotografije so le skromen izbor iz nadvse obsežne zbirke
fotografskih posnetkov. Avtor je razstavo tematsko razdelil na več vsebinskih sklopov: Ljudje
sveta, Čas, Večnost, Obrazi zemlje, Daleč od vsega, Svetost, Glave, Iz živalskega življenja,
Obrazi, Upi prihodnosti. Na njih so zabeleženi utrinki iz vsakdanjega življenja ljudi širom po
svetu, naravne in kulturne krajine, kulturne dediščine in živalskega sveta. Poleg Peruja,
Bolivije in Čila so tu še afriški Madagaskar, azijske dežele Kambodža, Japonska, Indija in
Malezija, na kratko se sprehodimo tudi po Armeniji, Evropo pa zastopajo Albanija, Islandija
in seveda Slovenija. Prikazane fotografije odlikuje barvitost, izvirnost, smisel za kompozicijo
in detajle, premišljena izbira motivov, obenem pa sposobnost opaziti in v objektiv ujeti tudi
naključne dogodke, pa še humor, raznolikost in pestrost.
Več o avtorju najdete na spletni strani www.mansarda.fi, bralcem pa ga predstavljamo tudi v
tem intervjuju. Vabljeni k branju.
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Kari Klemelä, bi nam najprej povedali, kdaj, zakaj in kako ste začeli prevajati slovenske
avtorje v finščino?
Prevajalec sem že od leta 1987, torej trideset let. Prvih deset let sem prevajal iz ruščine in
angleščine. Prevajati sem začel v času sovjetske perestrojke. Uspelo mi je, da so mi največje
finske založbe ponudile najboljše avtorje tega zanimivega tranzicijskega obdobja, med
drugim dnevnike filmskega režiserja Andreja Tarkovskega, obsežne spomine Andreja
Saharova, fizika in borca za človekove pravice, štiri knjige dramaturga in zgodovinarja
Eduarda Radzinskega, kasneje pa še kriminalke Borisa Akunina.
Dali so mi tudi tri debele knjige o Stalinu, ampak leta 1997 sem bil že tako sit tega gnusnega
tovariša, da sem se odločil vrniti k leposlovju. Diplomiral sem namreč iz primerjalne
književnosti. Obenem sem izvedel, da je slovenska oziroma južnoslovanska literatura na
Finskem skoraj pozabljena: iz slovenščine smo dobili samo prevod Cankarjevega romana
Martin Kačur in dve slikanici Ele Peroci. Cankarja je iz slovenščine že leta 1907 prevedel
znan finski slavist Mikkola, slikanici pa sta bili prevedeni iz nemščine leta 1967.
Odločil sem se zamenjati svojo precej varno kariero prevajalca biografij o Stalinu za
negotovo kariero prevajalca slovenskega leposlovja. Slovenščina mi je takrat postala
najzanimivejši slovanski jezik in Slovenija je bila dovolj daleč od našega ponovno
agresivnega soseda. Slovenijo sem prvič obiskal leta 1973 in potem 1980. Po osamosvojitvi
me je ta lepa, nova dežela spet začarala. Enako kot Finci so tudi Slovenci živeli na meji
različnih kulturnih in jezikovnih območij, med velikimi državami in so v zgodovini zaradi
tega včasih trpeli.
Svoj prvi učbenik slovenščine, natisnjen že v osemdesetih letih 19. stoletja, sem si izposodil
iz Mikkoleve zbirke v univerzitetni knjižnici v Turkuju, kje sem delal pet let. Potem mi je
starejši brat na poslovnem potovanju v Ljubljano kupil nov učbenik. A moral sem počakati do
leta 1997, preden sem imel več časa za slovenščino in začel redno obiskovati Slovenijo. Do
zdaj sem bil tukaj 36-krat. Če seštejem dneve, tedne in mesece, bo skupaj kmalu že dve leti.
Prevajate prozna in pesniška besedila. Katere slovenske avtorje ste do sedaj prevedli?
Prevedel sem petnajst knjig avtorjev Vladimirja Bartola, Aleša Debeljaka, Evalda Flisarja,
Draga Jančarja, Maje Novak, Borisa Pahorja, Žarka Petana, Tomaža Šalamuna, Sergeja Verča
in Janka Prunka. Tu je še izbor sodobne slovenske poezije dvanajstih pesnic in pesnikov ter
različna besedila skoraj petdesetih slovenskih avtorjev, tudi mlajše generacije.
Ste prejemnik Pretnarjeve nagrade. Verjetno vam veliko pomeni?
Seveda. To je moja edina prevajalska nagrada izven Finske. Še danes se rad spomnim
proslave leta 2008 v Velenju, kjer je bila prisotna tudi veleposlanica Finske, gospa Birgitta
Stenius - Mladenov. Na žalost Finska nima več veleposlaništva v Sloveniji in Slovenija ga
nima več na Finskem.
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Morda spremljate tudi, kako na Finskem sprejemajo slovensko književnost, koliko
slovenskih avtorjev Finci preberejo in kaj jim je pri slovenski književnosti najbolj všeč?
Finci že dobro poznajo vaše športnike, lepe turistične destinacije in so celo izvedeli, da so psi
ponoreli zaradi priboljškov v obliki pršuta na sežanskih cestah. A slovensko literaturo naši
največji mediji komaj omenjajo in je še danes neka eksotična marginalija za peščico
entuziastov in strokovnjakov. Jelka Ovaska, prevajalka finskega leposlovja, me je pred
dvajsetimi leti opozarjala: »Finci občudujejo velike dežele, za druge majhne jim je figo mar.«
Imela je prav.
Od mojih prevodov so Finci največ brali Bartola, Petana in Jančarja. Ti so dobili tudi največ
navdušenega odziva, čeprav samo v lokalnih medijih in v naših precej skromnih literarnih
revijah. O Bartolu so pisali štirikrat, da je bil slovenski Mika Waltari, avtor Egipčana
Sinuheja. Petanovi aforizmi so se prodali v kar osemsto izvodih, medtem ko navadno tiskam
le štiristo izvodov. Jančarja so imenovali za velikega mojstra in roman To noč sem jo videl kot
»biser, ki ga naše preračunljive velike založbe ignorirajo«. Zaradi koncentracije založništva in
knjigotrštva imajo na Finskem majhne založbe pomembno vlogo. Takšen odziv in to, da je
skoraj vsak moj prevod iz južnoslovanskih jezikov dobil oznako »kulturno dejanje«, je zame
seveda najboljša pohvala.
Med letoma 1998 in 2005 mi je uspelo ponuditi in prevesti deset knjig, večinoma za majhne
finske založbe, in kratka besedila za literarne revije. Za Matvejevićev Mediteranski brevir so
mi leta 2004 podelili finsko prevajalsko nagrado. Obenem sem priporočal slovenske in druge
pisatelje za naše literarne festivale oziroma finske pisatelje za slovenske literarne festivale.
Poleg teh desetih sem ponudil še druga velika imena, ki pa niso dobila odziva pri založbah:
Bartol, Pahor, Jančar, Kiš, Albahari. V istem času se je zgodila neprijetna zgodba s Prunkovo
Kratko zgodovino Slovenije. Finska založba je odklonila izdati že končan prevod pod
pretvezo, da nimam pisne pogodbe (ki sem jo sicer večkrat zahteval), in celo poslala svarilo
svojega odvetnika, da tega v javnosti ne smem povedati. Našel sem drugo založbo, ki je
objavila prevod, a moral sem plačati dve tretjini stroškov za tisk.
Začel sem razmišljati: kaj če bi ustanovil svojo založbo in objavljal Bartola in druge avtorje
kar sam? Tako sem ustanovil Mansardo – ime je dobila po romanu Danila Kiša in tudi zato,
ker delam doma v mansardni sobi. Že leta 2006 sem izdal prve tri knjige: Flisarja, Pahorja in
Kiša. Med letoma 2006 in 2016 sem izdal skupno dvajset knjig, od katerih sem jih osemnajst
prevedel sam. Podporo sem dobil od različnih fundacij in ministrstev ter Evropske Unije.
Svojo prevajalsko dejavnost sem dolgo financiral s štipendijami zasebnega Finskega
kulturnega fonda SKR. Na svojo prvo državno štipendijo sem namreč moral čakati celih
dvaindvajset let. Kandidate za štipendijo je priporočalo Društvo prevajalcev – večinoma svoje
člane, ki so prevedli kake svetovne uspešnice. Zdaj dobim 1700 evrov mesečno in od tega
plačam 200 evrov za zavarovanje. Povprečna plača na Finskem je 3600 evrov. Dohodki
prevajalca leposlovja so samo tretjina povprečne plače.
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Ste tudi vodja društva Slovenia-Seura. Nam lahko o tem poveste kaj več?
Društvo sem ustanovil leta 1999. Od leta 2009 nisem več predsednik društva. Zdaj ima skoraj
dvesto članic in članov. Novo aktivno vodstvo organizira praznike, tečaje slovenščine,
slovenske kuhinje in že več let tudi potovanja v Slovenijo, posebno po vinskih cestah. Ker
društvo deluje v Helsinkih, ne morem več sodelovati, a v bližnjem Turkuju organiziramo
neuradna srečanja.
Kari Klemelä, vi ne prevajate samo iz slovenščine, ampak kar iz desetih jezikov, tudi
južnoslovanskih. Katere jezike obvladate in kateri vam je najbližji, razen finščine,
seveda?
Iz južnoslovanskih jezikov, razen bolgarščine, sem prevedel trideset knjig, iz ruščine,
angleščine in drugih pa tudi trideset ali več. Nisem filolog in jeziki me zanimajo iz praktičnih
razlogov, ker mi odpirajo okna v druge kulture in dežele. Slovenščina mi je seveda najbližja.
Poleg že omenjenih jezikov govorim nemško, hrvaško, malo francosko in seveda švedsko. To
je jezik narodne manjšine in je od leta 1968 zaradi nekega »političnega izsiljevanja« v šoli
obvezen. Vendar dijaki nimajo motivacije za učenje švedščine in večina je po končani šoli
nikoli ne govori. Finska jezikovna politika je sicer precej čudna. Univerza v Helsinkih
namerava zapreti priljubljen inštitut za japonščino, kamor se vpiše sto petdeset študentov
letno, in odpreti novega za somalski jezik.
Od kod vaša ljubezen do jezikov? In kako se odločite, katerih jezikov se boste naučili?
Raje bi govoril o zanimanju za jezike in hkrati o ljubezni do književnosti, zgodovine in
potovanj. V šoli sem zmeraj imel hude težave z matematiko, jeziki pa so mi šli lažje. Zdi se
mi, da sem se pravzaprav odločil samo enkrat, leta 1972, ko sem se kot samouk začel učiti
ruščino. V šoli se namreč nismo učili nobenih slovanskih jezikov. Nadaljeval sem s
slovenščino in nato s hrvaščino in makedonščino, najbolj zaradi tega, ker je sorodne jezike
lažje razumeti. Govorim slovensko in hrvaško, druge pa samo berem.
Pred tremi leti sem spoznal, da je moje zanimanje morda tudi genetsko pogojeno. Na
testiranju DNK sem izvedel, kdo je bil pravi oče maminega deda. O njem v družini niso nikoli
govorili, ker niso vedeli, da je bil »ded« v resnici očim. Zelo sem bil presenečen, ker je bil
tudi on prevajalec in založnik pa še pisatelj. Žal od njega nisem podedoval tudi daru za petje
in igranje na glasbila. Njegovi predniki so peli v cerkvi. Bili so v sorodu z znanim švedskim
trubadurjem Evertom Taubejem. Sam že od zgodnje mladosti zelo rad poslušam klasično in
staro glasbo.
Je znanje jezikov povezano s potovanji ali so potovanja povezana z znanjem jezikov?
Kaj je bilo prej – ljubezen do jezikov ali veselje do potovanj?
Najprej je bila ljubezen do potovanj. Bil sem petnajst let star, ko sem prvič popolnoma sam
potoval v tujino, na Laponsko in Tromsø na Norveškem. Nekaj let sem poleti in pozimi
pogosto potoval na skrajni sever, kjer je bil moj prijatelj znan turistični vodnik in fotograf. Od
njega se sem veliko naučil o fotografiranju. Počasi pa sem razumel, da sovražim sneg in
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dolgo, temno, mrzlo finsko zimo. Morda pa gre za neko nasprotujočo genetiko ali karmo. Isti
praded je bil namreč deloma saamskega porekla, poreklo moje mame pa je sefardsko-ibersko.
Finec sem samo 74 %, ostali predniki so iz Švedske, Škotske, Srednje Evrope in Mediterana.
Upam, da niste razočarani, ker nisem pravi Finec …
Potovanja so odmik od domačega, znanega in odkrivanje, spoznavanje, prilagajanje in
učenje tujega. Kaj vam pomenijo potovanja in na kaj ste v tujih deželah predvsem
pozorni?
Res sem bil vedno potepuh in ahasver. Obiskal sem sedemdeset dežel. Mogoče je že dovolj.
Večina ostalih dežel je postala precej nevarna. Raje se bom osredotočil na Evropo in iskal
grobove in gradove svojih prednikov, ki so bili nekoč vladarji tudi v Sloveniji in na Balkanu.
Evropo sicer še preslabo poznam, čeprav spoštujem naše različne bogate kulture, danes
ogrožene zaradi islamskega terorizma in lažnive politične korektnosti, ki ju odlično opisuje
Michel Houellebecq v svoji knjigi Podreditev.
V kateri deželi ste doživeli največ presenečenj?
Morda na Madagaskarju leta 1995. Bil sem navdušen nad naravo in kulturo te dežele. Malo
sem se tudi bal potovati – zaradi revščine in lakote na jugu. Napisal sem pisma na vse
naslove, ki jih sem našel v nekem biltenu. Zelo sem bil presenečen, ko sem že drugi dan v
glavnem mestu Antananarivo počasi razumel, kje so mi novi prijatelji po skupni odločitvi
našli prenočišče. V ogromnem dvorcu z več kot dvajsetimi sobami in vsaj sedmimi služabniki
– v domu vdove nekdanjega predsednika države Ratsimandrava. Pred mojim potovanjem je
njena hčerka povedala samo, da »je oče bil žandarmerijski polkovnik«. A ko mi je doma
pokazala zbirko znamk in na eni znamki tudi svojega očeta, sem postal radoveden. »Oče je bil
predsednik države samo en teden in potem so ga umorili. Bila sem stara samo dve leti in
pozabila vse.«
Poleg Madagaskarja so mi bili zelo všeč Velikonočni otoki, kjer sem praznoval svoj petdeseti
rojstni dan. Tudi Armenija, Gruzija in Izrael so mi blizu. Zadnja objava založbe Mansarda je
roman Antonie Arslan, ki je izšel v slovenščini z imenom Pristava škrjančkov in govori o
armenskem genocidu.
Na vaših fotografijah so tudi posnetki iz Slovenije. Spoznali ste veliko slovenskih krajev
in stkali mnoga znanstva in prijateljstva. Vam je morda kateri kraj najbolj pri srcu in
zakaj?
Že dvajset let potujem po Sloveniji in bil sem skoraj povsod, čeprav seveda še nisem videl
vsega. Ko omenjam Abitante, Slovenci včasih rečejo, da nikoli niso obiskali te vasi. Jaz pa že
trikrat. Morda je edini kraj, ki ga nikoli ne bom uspel obiskati, Triglav. Imam akrofobijo in
povedali so mi, da bi se moral do vrha povzpeti po precej dolgi in ozki poti.
Na žalost je veliko mojih starih slovenskih oziroma balkanskih prijateljev v zadnjih letih
umrlo. Spoznal sem skoraj vse avtorje, ki sem jih prevajal. Eden najbližjih je bil Sergej Verč
iz Trsta oziroma s Krasa. K sreči je skupaj s Minu Kjuder utegnil obiskati Izolo in videti moje
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stanovanje. Tudi Josipa Ostija iz Tomaja poznam. Naslednjič bom v finščino prevedel zbirko
Kosovelovih pesmi.
Res mi je najbolj pri srcu Primorska. Prej sem sanjal o hišici s trtami na Obali ali v Goriških
brdih. A ker že v svoji domovini živim na podeželju in imam vrt, rastlinjak in trte, to nima
smisla. Všeč mi je finsko poletje, seveda če ne dežuje vsak dan, kar se tudi dogaja. Na Obali
imate največ sončnih dni v Sloveniji. Od mojega stanovanja je vse blizu: morje, kavarne pa
tudi ljudje. Doma na Finskem včasih več tednov ne vidim nikogar. To mi delno ustreza, saj
nisem zelo družaben in imam raje samoto.
Kaj najbolj cenite pri Slovencih? V čem smo drugačni od drugih narodov, ki ste jih do
sedaj spoznali?
Po dvajsetih letih v Sloveniji je še danes prvo vprašanje neznancev vedno isto: »Kako je
mogoče, da govorite slovensko?« To se dogaja samo v Sloveniji, drugod me ne sprašujejo,
kako da govorim lokalni jezik. To spoštovanje mi je všeč. Vem, da ste Slovenci skromni ali se
celo podcenjujete – kljub temu, da imate zelo lepo deželo, zanimivo kulturo in tradicije in
precej visok življenjski standard. To je povezano s pretiranim idealiziranjem drugih dežel, kot
na primer Finske. Redki Slovenci vedo, da je Finska že več let v ekonomski krizi, birokracija
in korupcija naraščata, ilegalni imigranti so nov problem, svoboda govora je ogrožena. Finci
nimamo sreče s politiki.
Najbrž pa se vam zdimo v nekaterih pogledih tudi malo »trčeni«?
Dobrodošli v finskem Absurdistanu.
Za svoj drugi dom ste izbrali Izolo. Je to zaradi morja, mediteranske klime, zaradi ljudi
ali je na vašo odločitev vplivalo kaj drugega?
Zaradi klime, morja in lepe pokrajine, pa tudi zaradi nedavne zgodovine. Zame je Izola
idealno mesto za delo in za nove projekte. Mogoče bom letos začel tudi kaj pisati, morda
spomine, biografijo svojega čudnega pradeda ali pa turistični vodnik po Sloveniji, kar so mi
že večkrat predlagali.
Kako se počutite med nami?
Odlično. Slovenija je že dvajset let moja druga domovina.
Kari Klemelä, hvala za pogovor. Želimo vam še veliko veselja ob prevajanju in na
potovanjih!
Hvala vam in še enkrat hvala tudi za možnost razstaviti svoje fotografije v MK Izola.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Dialogi 53, št. 1–2 (2017), str. 7–17.
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Slika 289: Kari Klemelä – utrinek s poti.
Likovno društvo 2002
Pregledna razstava
V poletnih mesecih smo si lahko v Mestni knjižnici Izola ogledali razstavo članov Likovnega
društva 2002, ki ima sedež v Škofljici pri Ljubljani.
Morda se boste vprašali, odkod ime 2002? Ravno tistega leta se je zbrala skupina
zanesenjakov, ljubiteljev slikarstva. Pod vodstvom akademskega slikarja Todorčeta
Atanasova so se odpravili slikat na Ljubljansko barje. Zadovoljni z dnevom so se dogovorili,
da se dobijo še kdaj. Turistično društvo Škofljica jim je omogočilo uporabo svojih prostorov.
Leta 2005 se jim je pridružilo več slikarjev. Vsak mesec so se redno srečevali na dvodnevnih
likovnih delavnicah, ki jih je vodil Todorče Atanasov.
Spomladi leta 2006 so organizirali prvo likovno kolonijo v Štanjelu na Krasu. Bila je tako
uspešna, da so se dogovorili za skupinsko razstavo v razstavišču Stolp na vratih v Štanjelu.
Februarja leta 2007 so v Štanjelu razstavili 42 likovnih del na temo ljubljansko barje.
Otvoritev z bogatim kulturnim programom je obiskalo preko sto gostov. O razstavi so pisali
številni lokalni mediji. »S tem je bila likovna skupina izstreljena v orbito,« pove sedanji
mentor, akademski slikar Matjaž Stopar.
Zaradi večje prepoznavnosti so si člani nadeli ime Likovna skupina 2002. Uspešno so delovali
do leta 2010, ko so se registrirali kot društvo, ki nadaljuje tradicijo in usmeritev Likovne
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skupine 2002. So edino samostojno likovno društvo v območni izpostavi JSKD Ljubljana
okolica. Do sedaj so organizirali deset likovnih kolonij po Sloveniji in v tujini, preko petdeset
skupinskih razstav po Sloveniji ter tri dobrodelne razstave. Vsako leto decembra postavijo
letno pregledno razstavo, praviloma v Knjižnici Škofljica. Člani sodelujejo na tematskih
razstavah, ki jih razpisuje JSKD, na ekstemporih in na lokalnih prireditvah. Organizirajo in
izvajajo tudi otroške delavnice (velikonočna, miklavževa) v Občini Škofljica. Nekateri člani
društva razstavljajo tudi samostojno, prejemajo nagrade in priznanja na ekstemporih ter se
uvrščajo na državni nivo tematskih razstav JSKD. Nekateri delujejo tudi v drugih likovnih
društvih ali likovnih sekcijah kulturno-umetniških društev. Ker se zavedajo, da je kvaliteta
pomembna tudi pri ljubiteljski dejavnosti, organizirajo izobraževanja in mesečne delavnice, ki
jih v zadnjem času vodi Matjaž Stopar, eden od ustanoviteljev društva. Dosedanji mentorji in
vodje delavnic so bili poleg Todorčeta Atanasova še Barbara Kastelec, Žiga Bratoš, Meta
Kastelic, Petar Lazarević, Ana Sluga in Veljko Toman.
Za razstavo v Mestni knjižnici Izola so člani društva pripravili izbor črno-belih grafik ter
mestnih vedut, krajin, tihožitij, rastlinskih in živalskih motivov v različnih slikarskih
tehnikah.
Sicer pa si likovne stvaritve članov društva lahko ogledate na FB-strani
www.facebook.com/likovnodrustvo2002, svoje vtise ali vprašanja pa jim pošljete na
elektronski naslov likovno.drustvo.2002@gmail.com.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=8737.

Slika 290: Utrinek z razstave.
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6.

junij

2017,

Sestre uršulinke
Naših prvih 50 let v Izoli
Septembra in oktobra 2017 so stene Mestne knjižnice Izola krasile fotografije sestre Helene in
slike na platno sestre Nade Furlan. V tem letu so namreč sestre uršulinke praznovale
petdeseto obletnico prihoda v Izolo. Za svoje delo so dobile tudi občinsko priznanje občine
Izola. V vitrinah so s fotografijami, knjigami in arhivskimi dokumenti predstavile nekatere
ključne trenutke njihovega petdesetletnega delovanja v naši občini. Na stenah pa smo si lahko
ogledali še nekatere ikone in portrete znanih sester uršulink.

Slika 291: Sestri Marjeta in Jasna postavljata razstavo.
Matija Štravs
Kolaži
Novembra in decembra 2017 se je s svojimi likovnimi deli predstavil Matija Štravs. Rodil se
je 5. decembra leta 1978 v Kopru. Živi v zaselku Župančiči nad dolino Dragonje. Slikati je
začel pred več kot desetimi leti. Nad njegovimi deli je bil navdušen že pokojni Toni Biloslav,
direktor Obalnih galerij Piran. Vesel spodbude likovnega poznavalca se je Matija takoj
vključil v slikarske delavnice, ki jih organizira Društvo za duševno zdravje in kreativno
preživljanje prostega časa Vezi. Tu so letos eno od Matijevih slik tudi izbrali za plakat, ki bo
promoviral likovne delavnice društva v letu 2018. Matijeve slike je pozitivno ocenil tudi
docent, magister umetnosti in akademski slikar Tilen Žbona. Pri Matijevih slikah se takoj
opazi uravnoteženost kompozicije in usklajenost barv. Prevladujejo rumena, modra, oranžna,
lila in roza barve, blizu mu je tudi temno zelena. V tehniki voščenk upodablja predvsem
ženske. Njegovi kolaži pa izkazujejo barvitost, pestrost motivov, zanimanje za različne
kulture sveta, ljubezen do narave, veselje do življenja. Matija Štravs je ljubiteljski umetnik, ki
pa bo z vztrajnim in kontinuiranim delom ter pogumnimi likovnimi iskanji lahko dosegel še
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velik napredek – kljub skromnosti in dvomom o svojem delu. Zelo spodbudne in pronicljive
besede je o njegovi razstavi napisal tudi Iztok Geister.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 7. november 2017,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=58&id=9193.

Slika 292: Utrinek z razstave.
Špela Pahor
Kamenčki
Deset fotografij svojih nevsakdanjih izvirnih avtorskih del je na ogled v Mestno knjižnico
Izola postavila vsestranska ustvarjalka Špela Pahor. Genialnost njene zamisli se skriva v
enostavnosti. Špela je ob morju pobirala kamenčke različnih barv, oblik in velikosti, stekelca,
koščke naplavljenega lesa, lubje, vejice, stebelca, borove iglice, trave, listje ruja, fig in
drugega grmovja, galebja peresa, polžje in školjčne lupinice, naplavljene morske spužve in še
kaj, potem pa iz nabranega po skalah začela sestavljati enostavne podobe. Vsako je večkrat
posnela, tudi z različnih zornih kotov, in tako je nastalo preko tisoč fotografij.
Ko jo vprašam, od kod črpa navdih, odgovori: »Nagovarjajo me besedila iz Svetega pisma.
Tako lahko ustvarjam, čeprav ne znam risati. Tudi ilustracije za mojo naslednjo kamišibaj
zgodbo bom naredila na ta način. Rada bi pripravila tudi manjšo knjižico s fotografijami in
citati iz Svetega pisma.« Na vprašanje, od kod ji ideja, pa prostodušno prizna, da »nima
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pojma«. Kamenčki so jo enostavno nagovorili, da jih je začela pobirati in jih zatem na skali
sestavljati v motiv, pravi. Navdihujejo jo prizori iz narave, vsakdanje življenjske zgodbe in
zgodbe iz Svetega pisma. Podoba, sestavljena zgolj iz dveh kamenčkov in kosa stekla,
imenitno prikazuje angelov profil in tudi na preostalih lahko opazovalec zaradi enostavne
stilizacije prepozna arhetipske podobe dreves, bark, ljudi, otrok, liste, sadeže, cvetlice,
snežinke in luno, oblake, sonce in dežne kaplje. Špela je v tej tehniki ustvarila tudi niz
adventnih zgodb: od Jožefovih sanj in Marijinega obiska tete Elizabete do Jezusovega rojstva.
Za tokratno razstavo je pripravila »jagodni izbor«. Videno me je prijetno osupnilo in
pomislila sem, kako imenitno bi bilo, če bi si vsak od nas kdaj pa kdaj privoščil nekaj časa in
se tudi sam preizkusil v tem zelo enostavnem in hkrati sproščujoče navdihujočem delu.
Najbolj presunljivo pa je dejstvo, da je vsaka nastala podoba, enako kot vse v življenju, zelo
nestalna, saj kamenčki niso prilepljeni, ampak le postavljeni, zato jih narava (ali človek)
zlahka premeša in ustvari nov motiv. Vsekakor vredno ogleda!
 Kristina Menih
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 13. november 2017,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=14&id=9203.

Slika 293: Kamenčki.
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Vitrine ustvarjalnosti
Janez Janežič
Knjižne ilustracije
Še do konca januarja si lahko v vitrinah ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola ogledate
razstavo knjižnih ilustracij Janeza Janežiča, upokojenega gradbenika, ljubiteljskega etnologa,
zbiratelja starin, restavratorja, slikarja in ilustratorja. Njegova obsežna in dragocena zbirka
starin je nastajala več kot štiri desetletja, s tematskimi razstavami starih predmetov, knjig in
dokumentov pa je sodeloval na kulturnih dogodkih v knjižnicah, muzejih, šolah in knjigarnah
po vsej Sloveniji. Kot ljubiteljski slikar je bil med pobudniki in soustanovitelji izolskega
likovnega društva LIK. Opus njegovih risb je eden najobsežnejših med likovnimi
samorastniki. Slikal je z akvareli, olji ali akrili na platno, risal in oblikoval. Med likovnimi
tehnikami, ki so mu bile blizu, sta bili tudi ksilografika in kovinska grafika. Tudi v likovnih
delih je izpovedoval svojo ljubezen do dediščine, naravne in kulturne krajine, predvsem Istre
in Krasa. Njegov občutek za lepoto se je kazal v usklajenosti barv in oblik, nasprotja med
temo in svetlobo pa so v slike vnesla občutek zračnosti, svobode in gibanja. V podobe
zunanjega sveta je vnesel svoja razpoloženja in izrazil intimne notranje občutke, za katere
včasih ne najdemo besed. S samostojnimi in skupinskimi likovnimi razstavami je obiskal
veliko krajev doma in v zamejstvu. Obiskal je tudi Brazilijo, kjer so mu jugoslovanski
izseljenci v Sao Paolu pripravili razstavo.
Razstavljene knjižne ilustracije so bile objavljene v primorskih revijah Fontana, Brazde s
trmuna in Primorska srečanja, v nekaterih pesniških zbirkah in knjigah za otroke.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 31.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=8386.
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2017,

Slika 294: Janez Janežič pri urejanju vitrine.
Marilina Tenore
Kvačkani izdelki
V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola so v mesecu februarju na ogled razni imenitni
kvačkani izdelki Mariline Tenore. Ustvarjalka, ki že dve leti živi v Izoli, prihaja iz mesta
Foggia v Apuliji. Obalo obožuje tudi zato, ker jo spominja na južnojadransko obmorsko
mestece Siponto, na katerega jo vežejo najzgodnejši spomini, zlasti so ti spomini vezani na
njeno drago nono, babico, ki jo je uvedla v čudoviti svet ročnih del. »Vsakokrat, ko se lotim
kvačkanja, zaznavam nono ob sebi,« pravi ustvarjalka, ki rada ustvarja tako s tkaninami kot z
različnimi vrstami preje. V Izoli se je navdušila nad tukajšnjo klekljarsko tradicijo, povsem jo
je prevzela tudi goriška čipka. Navdih za svoje kreacije črpa iz sveta, ki jo obkroža. Italija
sama po sebi, pravi, je valilnica umetnosti, kamorkoli se v Italiji človek zazre, tam vidi
umetnost ali vsaj nekaj lepega, kar daje navdih. Seveda, nasvete za ustvarjanje poišče tudi v
knjigah in revijah, vendar je najbolj zadovoljna, ko med ustvarjanjem pusti domišljiji prosto
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pot. Kvačka vse, od prtičkov do odejic, torb, kap … Njeni izdelki nosijo pečat tradicije in
sodobnosti.
Pred dvema letoma je Marilina Tenore sodelovala v iniciativi tržaškega združenja
Picknitartcafé, ki je dalo pobudo, da so kvačkarice iz celotne tržaške pokrajine, iz domala
vseh italijanskih dežel in tudi iz tujine, od ZDA do Avstrije, Švice, Francije in tudi iz
Slovenije, na Velikem trgu v Trstu izdelale največjo kvačkano odejo na svetu in se tako
vpisale v Guinnessovo knjigo rekordov. Posamezni deli velike odeje so bili potem naprodaj,
pridobljena sredstva pa so namenili za raziskave multiple skleroze. Dne 8. marca letos bo
gospa Tenore sodelovala v podobni pobudi, in sicer bo v Veroni kvačkala Julijino odejo, s
katero bodo kvačkarice opozorile na nasilje nad ženskami.
Sprva so bila ročna dela njen prostočasni konjiček, izdelke je navadno podarjala svojim
bližnjim za razne priložnosti, po srednji šoli pa je ravno v tem začutila poslovno priložnost.
Njeni izdelki so vidni na priljubljeni Facebook strani L’angolo dell’uncinetto dal punto
perfetto. V knjižnici bodo izdelki na ogled do konca meseca.
 Ksenija Orel
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Dobranovica.si,
http://dobranovica.si/umetnine-iz-preje-v-mestni-knjiznici-izola/.

Slika 295: Izdelki Mariline Tenore.
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februar

2017,

Zdenka Šolič
Mozaiki
Zdenka Šolič je doma iz Pirana. Tu je tudi obiskovala osnovno šolo. Želela se je izučiti za
lasničarko. A šola je bila v Ljubljani, tako da se je vpisala na frizersko šolo in jo tudi uspešno
zaključila. Želja po ustvarjanju je Zdenko spremljala vse življenje. V prostem času se je
ukvarjala z različnimi ročnimi deli, zadnje leto pa jo je pritegnil mozaik. Nekaj jih je
predstavila tudi v vitrinah Mestne knjižnice Izola.

Slika 296: Lahko noč!
Narcisa Antonac
Vezenje
V vitrini ustvarjalnosti v Mestni knjižnici Izola je prekrasne vezenine razstavila gospa Narcisa
Antonac. Rojena je bila v Trstu, pravzaprav v kraju Domjo, ki spada pod občino Trst. Tam je
končala tudi osnovno šolo. Spominja se, da so imeli v šoli dvakrat na teden predmet o ročnih
delih. Deklice so se učile šivanja, pletenja, vezenja, kvačkanja, fantje so delali z glino,
lesom … »In kar se Janezek nauči, to Janez zna,« pravi Narcisa. »Ljubezen do ustvarjanja je
ostala, ročna dela so postala moj hobi. Začela sem že s šestim letom, najprej s preprostimi
vezi.«
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Njen oče, Jože Šturman, se je rodil v Mačkoljah. Kot Boris Pahor, Narcisin najljubši pisatelj,
se je tudi oče Jože boril za pravice Slovencev. Bil je soustanovitelj osnovne šole Mare Samsa
v Domju. Tja so hodili tudi otroci iz vasi Krmenka. Fara je bila v Ricmanjah, saj v Domju ni
bilo cerkve. V Ricmanjah je bil 19. marca, na dan sv. Jožefa, velik praznik.
V času druge svetovne vojne je bila v njihovi hiši tri mesece tiskarna Morje. Vodil jo je njen
oče. Tiskali so letake in drugo gradivo za partizane. V sosednji hiši je bila javka – tja so
prihajali iskat gradivo, da so ga potem raznosili naokrog. Po treh mesecih je bila tiskarna
izdana. Takrat so prišli esesovci in vse družine, ki so živele v bližini, za kazen odpeljali v
taborišče. Samo enemu je uspelo skočiti s kamiona in se je rešil. Oče je nato tiskarno preselil
najprej v neko drugo hišo, nato na Socerb.
Leta 1956 je štirinajst let stara Narcisa z mamo, očetom in sestro prišla v Izolo. »Za Slovence
je bilo takrat v Trstu življenje zelo težko. V Trst so prišli ezuli iz Istre, se vpisali v krščansko
stranko, povsod so imeli prednost. Če si delodajalcu prinesel slovensko šolsko spričevalo, te
niso sprejeli. Tudi moja sestra ni dobila službe, čeprav je končala knjigovodsko šolo. Pred
nami je v Izolo že prišlo nekaj slovenskih družin iz Trsta. Oče jih je poznal in tako so nam
pomagali.« Oče Jože je bil zelo aktiven tudi v Izoli.
V Piranu, v tedanji trgovini Moda na Tartinijevem trgu, se je Narcisa začela učiti za trgovko.
Leta 1958 se je kot vajenka zaposlila v trgovini Soča v Izoli. Podjetje Soča je imelo takrat v
Izoli kar sedem poslovalnic. V njih so prodajali železnino, čevlje, elektromaterial, barve,
kozmetiko, pohištvo, konfekcijo, pozamanterijo in metražo. Narcisa je prodajala
pozamanterijo – sukance, prejice, gumbe, trakove, elastike in metražo – blago na meter.
Ljudje so takrat še šivali doma, saj še ni bilo naprodaj toliko konfekcije. Nato je naredila
poslovodsko šolo. Kot poslovodkinja je veliko potovala po Sloveniji, si ogledovala, izbirala in
naročala blago. Največ je sodelovala s tovarno Labod iz Novega mesta. Spominja se, kako
kvalitetni izdelki so prihajali iz slovenskih tovarn, tako tekstilnih kot drugih. »Nekako do leta
1985 so v našo Sočo prihajali kupovat Tržačani, medtem ko so domačini od tu hodili po
nakupih v Trst. Veliko smo delali, pa ne toliko zase, ampak za podjetje. Imeli smo veliko
nadur, ki nam jih ni nihče nikoli plačal. Ko smo se upokojili, pa so kar pozabili na nas, niti za
novo leto se nas niso spomnili. Zdaj pa ni več niti trgovin, niti podjetja Soča, niti drugih
tovarn,« pove Narcisa z grenkobo v glasu.
V Soči smo imeli kar dve nadstropji, v drugem so prodajali perilo, moške srajce …
Celo delovno dobo sem bila zaposlena v tekstilni trgovini. Prodajala sem tudi gobeline
z že narejenimi risbami. Imela sem deljeni urnik, družino, moža in dva otroka,
gospodinjstvo. Moja ljubezen do ročnih del pa je ostala. Pletla sem, šivala, vezla,
izdelovala gobeline. Največ sem delala zvečer, med poslušanjem italijanske televizije.
Ročna dela so me sproščala. Kakšno vezenino sem včasih delala tudi po dve leti.
Enostavni vezi gredo hitro, polnjenje, na primer pri rožicah in listkih, pa je zamudno.
Narcisa Antonac je upokojena že dvajset let. Ročna dela jo še mikajo, a ker ji nagaja vid, ne
veze več. Njene oči se prehitro utrudijo, ne vidi več vdeti nitke v šivankino uho. V zadnjih
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dvajsetih letih je izvezla le eno rjuhico za svojo vnukinjo. Še vedno pa rada zahaja v
knjižnico, kjer si je tudi izposojala revijo Mani di fata. Veliko idej in vzorcev za ročna dela je
našla prav v tej reviji.
Odkar je nimate več, jo zelo pogrešam. Ko sem ovdovela, sem začela pogosteje
zahajati v knjižnico. Še iz mladosti se spomnim knjige z naslovom Rebeka. Vsebina
mi je bila zelo všeč. Prav v njej sem dobila idejo za vezenje inicialk. Sicer pa sem,
med drugimi, prebrala vse knjige Borisa Pahorja. Odkar imamo njega, se je življenje
Slovencev v Italiji izboljšalo, čeprav se še vedno najdejo ljudje, ki nas zaničujejo. V
vašo knjižnico rada pridem tudi na razna predavanja in prireditve.
Narcisa Antonac živi v pritličju hiše nasproti izolskega tovarniškega dimnika. V prvem
nadstropju živi njena sestra. Vse njune tete, strici, bratranci in sestrične še živijo v Domju in
okolici. Včasih so se obiskovali vsak teden. Še vedno so ostali zelo povezani. Narcisa se
veseli družinskih praznikov, svojih otrok, vnuka in vnukinje, sorodnikov in prijateljev. Za
praznike jim rada kaj dobrega speče.
V Domju, njenem rojstnem kraju, je danes zelo razvejana kulturna dejavnost. Poleg drugih
skupin so v Kulturnem centru Anton Ukmar - Miro dejavni kar trije pevski zbori: moški
pevski zbor Fran Venturin deluje že okrog štirideset let, mladinski pevski zbor je nastopal tudi
na festivalu Primorska poje, otroški pevski zbor pa vodi njena nečakinja Suzana Žerjal.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Novi glas 22, št. 15 (27. april 2017), str. 8.

Slika 297: Vbod za vbodom …
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Nida Dudine, Jolanda Ružič, ŠK Čarobni prsti
Perlice, kvačkanje in šivanje
V maju so vitrine ustvarjalnosti krasili izdelki Nide Dudine, Jolande Ružić in članic
Študijskega krožka Čarobni prsti.
Nida Dudine je v knjižnici imela že nekaj razstav. Tokrat je v vitrino postavila travniške rože.
Cvetove izdela iz barvnih perlic, ki jih naniza na tanko žičko in oblikuje z veliko mero
natančnosti in smisla za lepoto. Stebla oblikuje iz malček debelejše žice, ki jo ovije v krep
papir ustrezne barve.
Jolanda Ružić je rojena v Labinu, a že več desetletjih živi v Piranu. Ročnih del se je naučila
že v otroštvu. Je mojstrica za kvačkane izdelke. Vitrine je okrasila s kvačkanimi prtički,
nakitom, pajacki, skodelicami za kavo, zvezdicami in zvončki, pisanimi šopki rož, poročnimi
šopki, angelčki, šatuljami, velikonočnimi pirhi, zajčki in kokoškami … in še bi lahko
naštevali. Jolanda Ružič, ki je ne samo nona, ampak tudi že pranona, vse proste trenutke
preživi s kvačko in nitko v rokah. Srečate jo lahko tudi na sprehodu, ko v poznih
popoldanskih urah ali ob večerih sedi na kaki klopci in ustvarja. Prijazna, nasmejana,
zgovorna in urejena gospa je tudi vedno pripravljena na pogovor. In prav ob enem takih
večernih srečanj ob obali sva se dolgo pogovarjali o njenem konjičku in se tudi dogovorili za
razstavo. Razstava v naši knjižnici je bila prva in verjamem, da ji bodo sledile še druge. Sicer
je gospa Jolanda skromna ženska, ki se nerada izpostavlja, zelo rada pa s svojimi izdelki
obdari družinske člane, sorodnike, prijatelje ali sosede. Na srečo ima med bližnjimi tudi
fotografa, tako da so njeni izdelki dostopni vsaj na fotografijah. Večina jih namreč krasi
domove od blizu in daleč, tako da si jih je morala za razstavo celo »izposoditi«.
Članice ŠK Čarobni prsti so v vitrini razstavile izdelke, ki so nastali pod mentorstvom Lijane
Perko. Na sobotnih srečanjih študijskega krožka, ki so v pomladnih mesecih potekala v
pravljični sobi, so se udeleženke naučile izdelati angela iz volne in blaga, usnjene mošnjičke
različnih oblik in velikosti, okrasne ptice in srčke, punčko iz cunj z vezenimi vzorci in še
marsikaj koristnega in prijetnega za oko.
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Slika 298: Članice ŠK Čarobni prsti pripravljajo izdelke za razstavo.
Janez in Marija Janežič
Tobak, stare pipe
Neutrudni zbiralec starin Janez Janežič je skupaj z ženo Marijo v vitrine v Mestni knjižnici
Izola postavil novo razstavo. Tokrat na temo kajenja tobaka. Škatle za cigare, škatlice cigaret
in vžigalic, zavojčki tobaka, različne ročno izdelane pipe, pripomočki za čiščenje pip in za
tlačenje tobaka v pipo, taki in drugačni vžigalniki (tudi v obliki ptičje hišice), pepelniki iz
raznih materialov, reklamni listi in še marsikaj se je znašlo v vitrinah, skupaj s kratko
predstavitvijo zgodovine kajenja na barvnem panoju.
Janez Janežič ni samo zbiratelj. O vsakem predmetu zna tudi povedati zgodbo. Tako tudi o
samem kajenju pove, da so prvotni prebivalci Amerike gojili tobak že pred osem tisoč leti.
Kajenje tobaka je bilo del verskih obredov. Vrači so z izvlečki iz listov zdravili glavobol in
zobobol, okužbe ran pa so preprečevali tako, da so nanje polagali sveže liste tobaka.
Tudi v Evropi so s tobakom najprej zdravili glavobol, zobobol, kugo ali izpadanje zob. Konec
16. stoletja se je kajenje tobaka začelo širiti od Anglije preko celega Balkana do Turčije in
Bližnjega vzhoda. V tridesetletni vojni na začetku 17. stoletja, se je ta navada razširila tudi na
Kranjsko. Danes največ kadijo v Vzhodni Aziji.
Že kmalu so se začeli oglašati nasprotniki kajenja. Španska Cerkev je na primer leta 1575
prepovedala kajenje v cerkvah, turški sultan Murat IV. je uvedel smrtno kazen za kadilce, na
Kitajskem so prepovedali gojenje in uživanje tobaka in kršiteljem zagrozili z obglavljenjem, v
Rusiji bi vam za prvič samo odrezali nos in vas odpeljali na prisilno delo v Sibirijo, če bi vas
zalotili še enkrat, pa smrti ne bi več ušli. Vsem prepovedim navkljub pa je trgovina s tobakom
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v Evropi cvetela. Za evropski trg so tobak gojili na karibskih otokih in v severni Ameriki.
Kmalu so za delo na plantažah začeli uvažati sužnje.
Evropskim monarhom je tobak prinašal veliko denarja, zato so v 18. stoletju začeli uvajati
državne monopole. Sredi 19. stoletja so izumili prvi stroj za izdelavo cigaret. V 20. stoletju se
je proizvodnja iz majhnih delavnic selila v hale multinacionalnih korporacij. Njihove reklame
so po vsem svetu povzročile velik porast kajenja cigaret. V oglaševanju so sodelovali
pravniki, kemiki, zgodovinarji in cela vrsta drugih znanstvenikov, celo zdravniki, poleg njih
pa še filmski zvezdniki in športniki. Za kar so bili seveda dobro plačani. Cigareta je postala
simbol užitka in odraslosti. Istočasno so znanstveniki začeli objavljati dokaze o škodljivosti
kajenja.
V Mestni knjižnici Izola si lahko izposodite knjigo Zlati holokavst: izvor cigaretne katastrofe
in poziv k njeni odpravi. Profesor zgodovine znanosti z ameriške univerze Stanford dr. Robert
N. Proctor je s svojo ekipo v desetih letih raziskal več milijonov arhiviranih internih
dokumentov. V knjigi je prikazal obseg in moč tobačne industrije, njene laži, zavajanje
potrošnikov in sodelovanje tobačnega lobija z vladami. Zaradi finančne koristi tobačna
industrija brezvestno uničuje zdravje ljudi in škoduje okolju. Ker knjiga razkriva njeno
zločinsko delovanje, so tobačni lobiji seveda hoteli preprečiti njej izid in na sodišču zahtevali
zaplembo rokopisa.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 21.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=8762.

Slika 299: Del razstave o tobaku in kajenju.
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junij

2017,

Dr. Anton Krajcar
Razstava knjig
Na pobudo gospe Mojce Gantar je nastala potujoča razstava knjig zdravnika in pisatelja dr.
Antona Krajcarja, ki je v novembru gostovala tudi v Mestni knjižnici Izola.

Slika 300: Z razstave knjig dr. Antona Krajcarja.
Janja Štravs, Maja Tomazin, Lijana Perko
Prazniki
V decembru so tri ustvarjalke v vitrinah razstavile različne izdelke, povezane z družinskimi in
osebnimi prazniki, predvsem pa s porokami. Janja in Maja se ukvarjata z organizacijo porok
in aranžiranjem slavnostnih prostorov, Lijana pa iz blaga šiva prekrasne izdelke, primerne
tudi za tako dragocene trenutke, kot je poroka.

Slika 301: Utrinek z razstave – darilna vrečka Lijane Perko.
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Razstave v letu 2018
Stene ustvarjalnosti
Monika Lepoša
Morje in cvetje
Monika Lepoša, rojena v Slovenski Bistrici leta 1954, se je v Izolo priselila v začetku leta
2015. V mladosti se ukvarjala s skiciranjem in kreiranjem modnih oblačil in dodatkov.
Študirala je ekonomijo in nato delala na področju zunanje trgovine. Ustvarila si je tudi
družino. Ljubezen do likovnega ustvarjanja pa je ni zapustila nikoli. Na likovnih delavnicah v
Mariboru si je nabirala nova slikarska znanja. V Mariboru je imela tudi nekaj razstav. V Izoli
se je takoj aktivno vključila v Kulturno društvo likovnih umetnikov LIK Izola in začela tudi
razstavljati, na primer v Sončni dvorani, galeriji Alga, Kavarni Zvon. Sodelovala in ustvarjala
je na ekstemporu in na dogodkih Dan za spremembe in Teden starejših občanov v Kulturnem
domu Izola. Prejela je priznanji za deli Vitraž sv. Nikolaja in Špikova skupina, s katerima je
sodelovala na razstavah Zveze likovnih društev Slovenije Zlata paleta v Velenju in Polzeli.
Dvakrat je imela samostojno razstavo v knjižnici Rakek na Rakeku, do konca meseca
februarja pa si lahko v izolski knjižnici ogledate njene slike z motivi morja in cvetja. Monika
Lepoša ustvarja v številnih tehnikah, rada eksperimentira in loteva se raznovrstnih motivov.
Najljubši so ji prizori iz narave, od tehnik pa ima najraje akvarel in akril, v zadnjih časih pa še
oljno tehniko z lopatko.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 23.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=58&id=9368.

Slika 302: Slika Monike Lepoša.

437

januar

2018,

Špela Pahor
Obrazi Etiopije
Fotografije otrok in odraslih je med prostovoljnim delom v Etiopiji posnela Špela Pahor.

Slika 303: Utrinek z razstave Obrazi Etiopije.
Jure Švagelj
Tapiserije
Mesec marec je in že se napoveduje pomlad. In pomladni prazniki, na primer gregorjevo, ko
se ptički ženijo. In svetovni dnevi: svetovni dan civilne zaščite, svetovni dan gledališča,
svetovni dan lutkarjev, meteorologije, boja proti rasni diskriminaciji, pripovedništva, poezije,
strpnosti, tuberkuloze, varčevanja z energijo, svetovni dan voda, materinski dan … Med temi
prazniki je tudi svetovni dan Downovega sindroma.
V Mestni knjižnici Izola si lahko zato v mesecu marcu ogledate izdelke, ki so nastajali v
Varstveno-delovnem centru Koper, enoti Izola in enoti Portorož v Luciji. Vitrine krasijo
izdelki, z ljubeznijo narejeni iz džinsa – predpasniki, okrasne blazine, igrače, ovitki za knjige,
viseče poličke … Na stenah pa lahko občudujete vezene slike Jureta Švaglja.
Jure Švagelj je posebna oseba. Z družino živi v mirnem, zelenem, z drevesi posejanem
kotičku Pirana, v vrstni hiški nasproti stadiona. Star je petinštirideset let in se vsako jutro
odpravi v Varstveno-delovni center v Lucijo. Malo je že naglušen, ima težave pri govoru, a ga
to ne ovira v neposredni komunikaciji ali pri poslušanju glasbe. V glasbi uživa, posebno rad
posluša skupino Abba.
Jure ima Down, a ni down. Je vesel, družaben in ustvarjalen. Zelo rad riše. Že vrsto let
vztrajno in z ljubeznijo na žakljevino veze podobe svojih bližnjih, prijateljev in sodelavcev.
Rad veze tudi po predlogah, ki mu jih narišeta mentorici Snežana in Jana. Iz njegovih vezenih
slik nastajajo tudi drugi izdelki, na primer čudovite torbe za sprehod do knjižnice, parka,
otroškega igrišča ali trgovine. Barve sukancev, ki jih izbira sam, izražajo njegovo toplino,
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dobrodušnost, pristnost, prijaznost in veselje. Njegove umetnine so bile predstavljene na
raznih sejmih, razstavah in promocijah VDC Koper. Jure se rad udeležuje ustvarjalnih
delavnic Art Down Up, ki jih za uporabnike vseh enot VDC Koper organizira Center za
komunikacijo, sluh in govor Portorož.
Vsi v družini, oče, brat Boris in sestra Barbara, si kot aktivni člani nevladne organizacije
Sklad Silva, društvo za kakovostno življenje ljudi s posebnimi potrebami v Fijerogi
prizadevajo za dvig kakovosti življenja ljudi s posebnimi potrebami na obalnem področju.
Boris in Barbara lepo skrbita za svojega brata. Jure rad pripoveduje o svoji družini, nečake in
nečakinje pa srčno in z nasmehom našteva enega za drugim.
Nihče ni kriv, da se rodi z Downovim sindromom, posebnim stanjem kromosomov, ki
upočasnjuje telesni in duševni razvoj otrok. Duševne zmožnosti oseb z Downovim
sindromom so sicer ovirane, a to jim ne preprečuje, da bi lahko bile ustvarjalne na mnogih
področjih.
V sredo, 21. marca 2018, je Avditorij Portorož gostil gledališki koncert Slovenska popevka. V
predstavi so nastopali profesionalni umetniki, igralci Slovenskega mladinskega gledališča
Ljubljana v sodelovanju s pevci, plesalci, recitatorji in glasbeniki – varovanci Centra za
usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič. V avli Avditorija pa so si obiskovalci lahko
ogledali razstavo izdelkov varovancev VDC Koper, tudi vezene slike Jureta Švaglja.
 Mira Glintič in Špela Pahor
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 22.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=9575.

Slika 304: Jure Švagelj med ustvarjanjem v delavnici.
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marec

2018,

Zorko Dežjot
Odsevi
Stene knjižnice so v pomladnih mesecih krasila velika platna, na katera je Zorko Dežjot s
čopičem ujel odseve vode.

Slika 305: Odsevi, naslikal Zorko Dežjot.
Nataša Hostnik
Portreti – popotniške fotografije
Mestna knjižnica Izola je to poletje gostila razstavo popotniških fotografij Nataše Hostnik z
naslovom Portreti. Izbrala in predstavila je obraze ljudi iz Vzhodne Turčije, Indije, Nepala in
Etiopije. Da bi bralcem bolje predstavila to zanimivo popotnico, njene izkušnje in
razmišljanja, sem ji postavila nekaj vprašanj, na katera je z veseljem odgovorila.
Nataša, bi se nam najprej predstavila? Od kod prihajaš, kje si zaposlena in katera so
tvoja zanimanja?
Zadnjih deset let živim v Dolu pri Ljubljani, kot otrok pa sem živela v Moravčah pri
Gabrovki. Vmes sem delala in študirala večinoma v Ljubljani. Delam na področju financ in
kontrolinga v mednarodnem podjetju, a sem se po študiju ekonomije odločila še za študij na
Pedagoški fakulteti in Teološki fakulteti, ker sem že zdavnaj začutila, da so področja teh
dodatnih študijev bolj za mojo dušo.
Kot praviš, te s področja ekonomije, kjer si tudi magistrirala, vedno bolj vleče v delo z
ljudmi, tako v socialnem kot v psihološkem smislu. A na to so te najprej opozarjali tvoji
najbližji. Kako, da tega talenta nisi sama že prej prepoznala pri sebi? Kaj te je oviralo?
In kako je prišlo do preboja?
Moji starši so me nekako usmerili na ekonomsko šolo, čeprav se spomnim, da sem si kot
otrok želela biti učiteljica oziroma početi kaj v zvezi z umetnostjo. Glede na to, da smo imeli
v bližini doma takrat dve uspešni podjetji, se je zdela ekonomska šola takrat najbolj
perspektivna in smiselna izbira. A sta se podjetji žal čez nekaj let zaprli in tako sem
razmišljala o delu v Ljubljani. Ob delu sem še študirala in tako so leta tekla nekako v tej smeri
do mojega prvega daljšega potovanja.
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Nataša, menda si veljala za urejeno poslovno žensko, v visokih petkah ipd. Ko si začela
potovati, pa si svoj stil spremenila. Je to prilagoditev na okolje, ki ga zahteva potovanje,
odkritje udobja, sproščenosti ali (še) kaj drugega?
Haha. Nekatere sem menda res presenetila, da sem si znala stvari na hitro poenostaviti.
Izhajam iz podeželja, zato sem se tudi po letih Ljubljane kar hitro znala prilagoditi tudi na
težje razmere in mogoče še sama sebe presenetila. Sicer smo hodili v mojem otroštvu na
morje v prikolico, potem pa dolgo časa nisem kampirala in nikoli nisem bila samo v šotoru.
Malo sem bila skeptična, kako mi bo spati pod milim nebom in brez pripomočkov, a sem se
kar hitro privadila. To, da si določene stvari poenostaviš in se manj obremenjuješ, pa seveda
pride tudi z leti.
Kdaj in kako si začela potovati?
Po Evropi sem potovala že prej kar nekaj let. Moje prvo daljše potovanje pa sem si privoščila
kot nagrado sami sebi za končan magisterij. Odločila sem se za kampiranje na zahodu ZDA.
Žal so mi izgubili prtljago, ki sem jo dobila šele po sedmih dneh. Tako sem bila vržena v
vodo in se nekako naučila plavati. Na zahodu ni veliko trgovin, zato si nisem mogla na hitro
nabaviti stvari, ki sem jih potrebovala, saj sem potovala s skupino in ni bilo časa. Poleg tega
so vsak dan obljubljali prtljago in tako sem iz dneva v dan čakala in se poskušala znajti. Ni
bilo lahko kampirati brez vsega. Sopotniki so mi nekaj stvari posodili, nekaj nujnega sem
kupila in nekako prebrodila en teden z veliko črno vrečko za smeti, ki mi je nadomestila
potovalko. Čez pol leta sem šla v ZDA še službeno in ponovno ostala brez prtljage štiri dni in
tako se počasi navadiš tudi na »poenostavljeno«, a meni takrat še težje življenje. Če ni druge
izbire, se pač prilagodiš.
Bi nam lahko naštela države, ki si jih že obiskala?
Ne štejem se za neko veliko popotnico, to je relativno. Bila sem v približno petdesetih
državah, vendar nikjer več kot tri tedne v enem kosu, saj zaradi moje službe to ni bilo možno.
Šla sem po transsibirski železnici od Moskve do Pekinga, vmes pa me je kot prva manj
razvita država ganila Mongolija. V spomin so se mi najbolj vtisnili še Etiopija, Indija in
Nepal, saj sem bila ganjena z več vidikov. Zelo sta mi pri srcu Japonska in Južna Koreja. Če
bi se vračala, ne bi izbrala več Dubaja in Amerike, a enkrat je tudi to lepo videti. Vrnila pa bi
se na Japonsko.
Katere države pa bi še želela obiskati?
Sedaj imam druge prioritete v življenju, bi si pa želela kdaj obiskati še Avstralijo, Namibijo in
kako državo Južne Amerike.
Kaj te na potovanjih najbolj pritegne? Narava, kulturna dediščina, navade, kulinarika,
ljudska umetnost, ljudje?
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Zagotovo sedaj že vem, da me najbolj pritegnejo ljudje. Zanimajo me tudi umetnost, navade
in kulturna dediščina. Narava me je pritegnila na Islandiji, vendar se mi ni tako vtisnila v
spomin kot na primer nek dogodek v Etiopiji.
Na potovanjih si odkrila tudi fotografijo. Povej nam prosim kaj o tem.
Na potovanju v ZDA sem spoznala kup dobrih fotografov z velikimi, takrat meni še
nepoznanimi kamerami. Prijatelj mi je potem parkrat posodil fotoaparat in tako se je začelo.
Udeležila sem se nekaj seminarjev in se včlanila v Društvo popotnih fotografov in
fotoreporterjev. Tako sem se spontano tudi ponovno zbližala z umetnostjo, ki me je že kot
otroka navduševala. Posledično vsako leto vidi človek več in te včasih preseneti, kako te to
nadgrajuje in bogati.
Kako si izbrala temo za razstavo v Mestni knjižnici Izola?
Na potovanju po vzhodni Turčiji sem spoznala slikarko, ki me je nagovorila za včlanitev v
Likovno društvo 2002. Žal sem zaradi mnogih obveznosti bolj malo slikala, se je pa nad
mojimi fotografijami navdušil vodja likovnega društva Matjaž in me zadnja leta spodbujal k
razstavi. Na dodatnem študiju pa sem spoznala Špelo, ki je zaposlena v Mestni knjižnici Izola,
in tako me je še Špela začela nagovarjati k razstavi v njihovi knjižnici. Tako da lahko rečem,
da mi ljudje odpirajo pot, in verjamem, da se vse zgodi s kakim namenom.
Si že kdaj prej razmišljala o razstavah?
Prej nisem razmišljala o razstavah. Mogoče o slikanju, ko se upokojim, to pa je tudi vse.
Kako pa so ti blizu potopisna predavanja? Verjetno se ti je nabralo ogromno fotografij
in veliko bi lahko povedala o svojih popotniških doživljajih in izkušnjah. Morda
načrtuješ tudi kaj v tej smeri? V knjižnicah so obiskovalci vedno veseli potopisnih
predavanj.
Velikokrat sem bila na potopisnih predavanjih. Malo zaradi morebitnih potovanj, malo pa kar
tako za splošno razgledanost in kot zanimivost. Lahko bi sicer kaj pripravila, vendar sem
zaradi fotografiranja žal mnogokrat preslišala razlage vodičev o drugih značilnostih držav.
Sem bolj vizualni človek in hkrati perfekcionist, zato bi mi vzelo dosti časa, da bi se spet
poglobila v vse podatke posameznih držav. Kakšno bi že lahko predstavila, vendar na splošno
želim pri tej razstavi predvsem spodbuditi ljudi, da si upajo iti na potovanja. Mnoga potovanja
so že cenejša kot tedenski dopust na Hrvaškem.
Si članica Društva popotnih fotografov in tudi članica Likovnega društva 2002. Si od
fotografije prišla k slikarstvu ali je bilo obratno?
Najprej sem začela malo več fotografirati, nato sem spoznala še slikarje in se jim pridružila. A
za kake večje slikarske dosežke bo treba še veliko vaditi in počakati.
S skupino, s katero si bila v Etiopiji, se še vedno redno srečujete. Kaj vas je po tvojem
mnenju tako povezalo? Načrtujete še kakšno potovanje v Etiopijo?
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Menim, da je velikokrat za povezavo sopotnikov odgovoren vodnik. Zdi se mi pomembno, da
naredi v prvih dneh kak dogodek, da se sopotniki na kratko predstavijo. Seveda je odvisno
tudi od drugih dejavnikov. Ja, res je, da smo »Etiopijci«, kot se imenujemo, fajn skupina in še
se srečujemo. Veliko je dolgoletnih popotnikov, vsak ima kako zanimivo zgodbo, kar še
dodatno obogati človeka. Pravijo, da sem zelo komunikativna in odprta oseba, tako da po
vsakem potovanju vedno ostanem v rednem stiku z vsaj nekaj ljudmi. Tako se širi krog
znancev tudi za potovanja, vendar, kot smo opažali, se redko zgodi, da bi se zbralo več ljudi
za ponovno potovanje. Imamo namreč različne želje, katere države bi obiskali, različne
možnosti glede dopusta, denarja … Vendar pa se v tej skupini dogovarjamo za ponovno
potovanje v Etiopijo, saj smo pred leti v glavnem videli le južni del, zato bi si želeli ogledati
še ostalo.
Tvoja potovanja niso zgolj turistična. Resnično so popotniška, rada se srečuješ z ljudmi
in s tvojih fotografij se vidi, da si z njimi vzpostavila nekakšen zaupen odnos. Bi morda o
tem kaj povedala?
Od nekdaj me zanimajo ljudje. Najbolj otroci in starejši. Rada se jim nasmehnem, jih
fotografiram, če so temu naklonjeni, in jim velikokrat tudi pokažem fotografijo na
fotoaparatu, kar jih še posebno razveseli. Veliko ljudi je zelo veselih, da so prav oni izbranci
za fotografiranje. V Etiopiji sem z njimi igrala namizni tenis, postavljala šotor, jim lakirala
nohte. Tako so bili navdušeni nad tem, da sem lakirala nohte tudi po dve uri in tudi starejši
gospodje so čakali na kak polakiran barvast noht. Žal pri potovanjih v skupinah ni vedno
veliko časa za vzpostavitev kakega globljega odnosa, vendar za hitro popotniško
fotografiranje je dovolj, da začutijo, da si prijazen, odprt in naklonjen. Poskušala sem biti
dostopna in nevsiljiva ter nisem fotografirala za vsako ceno.
Sodelovala si na več skupinskih fotografskih in slikarskih razstavah. Med drugim si
razstavljala na portoroški Fakulteti za turizem. Kakšna je bila takrat tema vaših
fotografij?
Včasih se udeležim kakega fotografskega in slikarskega projekta, da se prisilim kaj ustvariti.
Tema je bila slovenska kulturna dediščina. Na Slovenskem veleposlaništvu v Berlinu smo
predstavljali Slovence. Fotografirala sem slikarja Matjaža Stoparja, ki slika 250 žensk iz
Ljubljane. Zanimive so mi teme na projektih, a žal velikokrat nimam časa za udeležbo.
Boš v prihodnje lahko povezala znanje ekonomije, smisel za umetnost, čut za človeka,
njegove stiske in njegovo veličino?
Upam. Lepo postavljeno vprašanje, ob katerem se prav ustavim s svojim razmišljanjem, kako
se vse to da res povezati. V prihodnosti bi se rada dotaknila predvsem drugega dela in
ekonomijo obdržala samo toliko, kot bo nujno potrebno. Študija na Pedagoški in Teološki
fakulteti sta mi dala izzive za delo v prihodnosti, vendar je to zaenkrat še samo pri ideji.
Sredstva, ki bi jih obiskovalci darovali ob ogledu tvoje razstave v izolski knjižnici, si
želela nameniti društvu Sonček in v dobrodelne namene. Lahko poveš kaj več o tem?
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Osebno poznam fanta s cerebralno paralizo in posledično, kako težko je dobiti sredstva v naši
državi. Zato bom namenila 70 % od darovanih prispevkov Sončku – Zvezi društev za
cerebralno paralizo Slovenije, 30 % pa bo namenjenih za pomoč Etiopiji in ta del bo tja
osebno odnesla prijateljica, ki v tamkajšnji sirotišnici dela kot prostovoljka. Lahko pa se
prostovoljni prispevek nakaže tudi direktno na transakcijski račun Sončka: 020850017410410 pri Novi Ljubljanski banki.
Na otvoritvi tvoje razstave v Izoli se je razvil zanimiv pogovor o tem, kaj je popotniška
fotografija, in o tem, ali imamo pravico vdirati v življenje domačinov, jih fotografirati,
presojati, soditi ali spreminjati njihov način življenja. Tvoj pogled na to?
Se strinjam, da pretirano poseganje na katerokoli področje ni dobro, vendar menim, da
nekateri tudi že pretiravajo glede varstva osebnih podatkov. Sama sem to najbolj začutila, ko
smo šli kdaj fotografirat živali v kak naravni park in sem se zamislila nad smislom trume
turistov, ki lovi v svoj objektiv živali. Motili smo jih namreč z glasnim govorjenjem, še bolj
pa s kakimi hrupnimi čolni, avtomobili … Zato nekih fotografij živali niti nimam, ker se mi ni
zdelo primerno. Na en način je podobno z ljudmi, vendar v primeru, da se kdo ni želel
fotografirati, sem takoj upoštevala to željo in kot sem že prej omenila, sem pristopala
previdno, s prijaznostjo in spoštovanjem. Mnogokrat so bili celo zelo veseli, da sem izbrala
prav njih in jim zato tudi pokazala fotografijo.
Sama prihajam iz kraja, ki so mu po drugi vojni namenili turistični razvoj. Danes se k
nam zgrinjajo take množice turistov, da se še gibati ne moremo neovirano po naših
ozkih ulicah. Kaj imajo od turizma navadni ljudje, ne vem, vem pa, da marsikoga
motijo hrupne prireditve na odprtem v poletni sezoni. Kakšen je tvoj pogled na
množični turizem?
Verjamem, da ni lahko v poletnih mesecih živeti ob morju, vendar nimam izkušenj s tem. Še
vedno pa se mi zdi, da je razvoj turizma za mnoge možnost zaslužka in predstavlja ugodnejše
življenje, saj vpliva tudi na sam razvoj regije. Hkrati turisti prinesejo tudi kake navade,
običaje, svoj jezik, kar tudi obogati ljudi, ki jih gostijo. Verjetno bi si na vzhodu ali jugu
Slovenije želeli vsaj delček tega, pa žal ni takega povpraševanja in se morajo zato voziti zelo
daleč dnevno v službo. Tako da mislim, da množični turizem še vedno prinese več dobrobiti
kot negativnih plati – je pa vsekakor treba paziti na okolje, se prilagoditi in načrtovati
trajnostne rešitve za soočanje z rastjo obiska. Naša Primorska vsaj nima turistov vse leto, kar
je tudi prednost v primerjavi z nekaterimi drugimi destinacijami sveta.
Nataša, bi nam želela za konec še kaj povedati ali položiti na srce?
Moja razstava bo naslednja leta krožila še po drugih mestih in vabljeni na ogled. Upam, da
koga navdahnem za fotografijo, dobrodelnost in morebitno potovanje v prihodnosti –
predvsem izven ustaljenih in poznanih (evropskih) držav. Naj se ljudje ne bojijo potovati, saj
to vsekakor širi obzorja, doprinese nešteto izkušenj, dogodivščin in še marsikaj drugega ter
obogati življenje. Celo na vročem jugu Etiopije sem videla turiste iz Nemčije, ki so imeli v
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povprečju vsaj osemdeset let. Potovanja človeka predvsem duhovno obogatijo; prinesejo pa
tudi vztrajnost, iznajdljivost, razgledanost, prilagodljivost, samozavest, pogum, kar pa koristi
na vseh drugih življenjskih področjih.
Predvsem pa se turisti po par potovanjih v manj razvite države večinoma še bolj zavedajo,
kako lepo in enostavno življenje ima večina ljudi pri nas.
Hvala za pogovor in zaupanje. Veliko sreče in uspehov še naprej!
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 22.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=77&id=9762.
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Slika 306: Utrinek z razstave – Nepal.
Društvo LIK
Soline
Dnevi evropske kulturne dediščine so letos iskali odgovore na vprašanje, kje preteklost sreča
prihodnost. Naši predniki so nam zapustili tudi dediščino solin, kjer še danes nastaja sol.
Soline pa so navdih tudi mnogim umetnikom. Med njimi so člani Kulturnega društva likovnih
umetnikov LIK Izola, ki so ob opazovanju Krajinskega parka Sečoveljske soline ustvarjali
slike, nizke reliefe v keramiki in kipe iz različnih materialov. Njihove likovne stvaritve so bile
jeseni na ogled v Mestni knjižnici Izola.
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Slika 307: Utrinek z razstave – rastline v solnih poljih.
Mestna knjižnica Izola
Stare razglednice Izole
Mestna knjižnica Izola v knjižničnem fondu hrani tudi na tisoče starih razglednic obalnih
mest Izole, Kopra, Pirana in vasi v zaledju Istre. Izbor razglednic, ki prikazujejo, kakšna je
bila Izola nekoč, je za razstavo ob Dnevih evropske kulturne dediščine pripravila Darja
Kromar.

Slika 308: Izola nekoč.
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Cvetko Kokalj
Istra v kamnu
V letošnjem novembru je bila v Mestni knjižnici Izola razstava fotografij, ki jih je posnel
Cveto Kokalj. Prosili smo ga, da nam kaj pove o svojem konjičku.
Morda bi se nam za začetek predstavili? Od kod prihajate, kakšne spomine imate na
otroštvo, šolo?
Svoje otroštvo sem preživel v Litiji, kjer sem obiskoval osnovno šolo. Brezskrbno odraščanje
je bilo posvečeno športu – košarki, ki sem jo moral zaradi poškodbe pri sedemnajstih letih
opustiti.
Kdaj ste odkrili ljubezen do fotografiranja?
Že v osnovni šoli me je za to navdušil moj oče, ki je fotografiral naravo in naša družinska
srečanja. Spoznaval me je z osnovami fotografije in bil moj učitelj. Prvi fotoaparat Beretta
sem dobil v petem razredu. Vključen sem bil v šolski fotografski krožek in sodeloval pri
fotografskih razstavah. Tudi v času študija na fakulteti v Ljubljani sem s tem nadaljeval in
razvijal svoje črno-bele fotografije v temnici, ki smo jo imeli na razpolago.
Vaše fotografije prikazujejo Istro, istrske hiške …
Že od otroških let sem rad opazoval in fotografiral naravo in vse »staro«, kar je ustvaril
človek in ima dušo.
Ko sem se po končanem študiju preselil na Obalo, sem pričel odkrivati Istro, njeno pokrajino
in arhitekturo oziroma kamen (zapuščene hiše, suhozidi, pastirske hiške, vodnjaki …). Vedno
sem se spraševal, kakšne zgodbe in usode se skrivajo za tem, koliko znanja, znoja in truda je
bilo za to potrebno vložiti. Če bi kamen lahko pripovedoval …
Pritegnejo vas barve, igra senc, geometrijski vzorci, kompozicija.
Ker je fotografiranje risanje s svetlobo, sem pri izbiranju teh motivov iskal primerno svetlobo,
vzorce in seveda kompozicijo. Rad imam izrazitejše barve, ki po mojem občutenju vnašajo
vedrino in optimizem. Na fotografijah zapuščene istrske hiše zame »oživijo« in so iztrgane od
propadanja in iz pozabe. Predvsem pa so te fotografije poklon in spoštovanje do vseh, ki so to
skozi takratno težko življenje ustvarili in nam zapustili to kulturno dediščino.
Kateri so še vaši priljubljeni fotografski motivi?
Moja intimna izbira je tudi makro fotografija, svet, ki ga običajno ne vidimo, zaznamo,
bližinski posnetki rastlin, živali, vsakodnevnih predmetov in njih vzorci. Morda ob kakšni
drugi priliki …
Ali sodelujete v kakem fotografskem društvu, na razstavah, objavljate fotografije na
spletu, v revijah, knjigah?
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Za to razstavo sem se odločil na pobudo in prigovarjanje prijateljev. Nikoli nisem fotografij
delil ali jih do sedaj razstavljal oziroma objavljal. So moj intimni svet.
Kaj vam pomeni ukvarjanje s fotografijo? Je konjiček, sredstvo izražanja notranjega
sveta, razvijanje umetniških darov?
Ker rad opazujem, predvsem naravo, je fotografija samo nadaljevanje tega, da zanimive
motive »zamrznem« in kasneje podoživljam. Mnogi hodijo v naravo, a je ne opazijo oziroma
ne vidijo. Kadarkoli se odpravim na potovanje ali krajši izlet, je fotoaparat nepogrešljivi del
mene. Je hobi in tudi izrazno sredstvo mojih razpoloženj in občutenj.
Bi nam morda želeli povedati še kaj o svojem poklicnem življenju?
Svojo poklicno pot sem začel kot pedagog v tedanji Srednji gostinski in turistični šoli v Izoli
in jo kasneje leta 1992 nadaljeval v kriminalistični policiji v Kopru, kjer je moje področje dela
zaščita otrok in mladostnikov kot žrtev kaznivih dejanj nasilja v družini, zanemarjanja,
spolnih zlorab ter preventivno delo na tem področju v osnovnih in srednjih šolah za učence,
dijake, starše, vzgojitelje in učitelje v obliki predavanj in učnih delavnic.
Hvala, da ste si vzeli čas in delili z nami svoje misli.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 13. november 2018,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=10041.
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Slika 309: Istrska hiša, fotografiral Cveto Kokalj.
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Jasna Rizvanović
Okna in vrata Itake
V Grčiji, bolj natančno, v Kefaloniji in na Itaki, je več mesecev preživela Jasna Rizvanović iz
Izole. Novembra je v knjižnici postavila razstavo fotografij z naslovom Okna in vrata Itake.
Jasna, zakaj okna in vrata Itake?
Mislim, da se to sprašujejo mnogi. Ideja sama je nastala ob enem od mojih potepanj po
glavnem mestu Itake, Vathyju, kjer sem na beli fasadi zasledila roza obarvana okna in vrata.
Kasneje sem zagledala rumena vrata in okna, različne vzorce ograj, različne zasaditve in tako
sem počasi iz tedna v teden zasledila vedno več oblik in barv, ki sem jih potem izbrala za
fotografsko razstavo.
Mogoče bi nam povedala še, zakaj si se sploh odpravila na Itako?
Mnenja sem, da se v življenju vse zgodi z razlogom. Tako sem tudi jaz po nekakšni čudni
usodi postala turistična predstavnica na otoku Kefalonija. Vsak teden pa smo se, če je vreme
to dopuščalo, odpravili na izlet na Itako.
Kakšno je življenje na tem grškem otoku?
Otok Itaka ima samo tri tisoč prebivalcev, od tega le tisoč osemsto prebivalcev v glavnem
mestu, zato si lahko predstavljate, da je življenje na tem otoku precej mirno. V poletnih
mesecih tu, tako kot vsepovsod po Grčiji, mrgoli turistov in je otok živ. Pozimi pa se večina
prebivalcev odpravi na celinsko Grčijo, staroselci pa svoje življenje nadaljujejo v
pričakovanju naslednje sezone.
Rekla si, da se boš tja vrnila.
Verjetno se bom vrnila na Kefalonijo, tako bom imela možnost spet obiskati Itako.
Tudi grško se hočeš naučiti?
Grščina je prelep jezik, ampak zelo specifičen in težak. V Sloveniji ni veliko ljudi, ki govorijo
grško, pa tudi redko kje najdete tečaj grščine, če pa, je precej drag. Ampak ker sem vztrajno
bitje, ne glede na to, kako so bili ljudje začudeni nad mojo željo, še vedno vztrajam. Imam pa
tudi veliko prijateljev in prijateljic iz Grčije, ki mi pomagajo. Tako da upam, da bom do
naslednjega leta usvojila vsaj osnove.
Naslednji teden boš imela predavanje o Kefaloniji in Itaki. Kaj te je tam najbolj
pritegnilo?
Predavanje se bo osredotočalo na Kefalonijo, saj sem tam preživela več časa kot na Itaki, a
seveda bo Odisejev dom tudi večkrat omenjen. Lahko rečem, da me je najbolj pritegnila
raznolikost teh dveh otokov. Iz rodovitnih nižin Valsamate lahko v par urah obiščete najvišji
vrh na Kefaloniji, Mont Ainos. S 1600 metrov nadmorske višine se lahko spustite v podzemne
jame in jezera, okoli 254 kvadratnih kilometrov obale pa ponuja raznolikost peščenih in
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prodnatih plaž. Tako na Kefaloniji kot na Itaki pa lahko, poleg vsega tega, predvsem najdete
mir, ki ga vsake toliko vsi potrebujemo.
Če se še malo zaustaviva pri razstavi. Na fotografijah je videti vsa mogoča vrata in okna,
pa še fasade. Ob tem se nehote vprašaš, kako Grki skrbijo za svojo kulturno dediščino.
Morda veš kaj o tem?
Svojo kulturno dediščino prepoznajo, se zavedajo njene vrednosti, a menim, da je vzdrževanje
in ohranjanje precej na stranskem tiru. Odvisno je od otoka do otoka in od kraja do kraja, a
menim, da bi se na tem področju dalo še marsikaj narediti in izboljšati.
Ti si študirala krajinsko arhitekturo. Boš svoje znanje lahko uporabila v Grčiji?
Svoje znanje lahko uporabim kjerkoli, a menim, da je Grčija v tem času, kar se tiče krajinske
arhitekture, zelo neraziskana, ampak zame zelo zanimiva. Sem se namreč že povezala z The
Focas-Cosmetatos Foundation, ki skrbi za botanični vrt v glavnem mestu Kefalonije, in jim
ponudila sodelovanje. Tako da upamo, da bom lahko sodelovala, saj si namreč želim
prispevati k oblikovanju tega prelepega otoka.
Si zelo pogrešala Izolo, ko si bila v Grčiji?
Nikoli se preveč ne navežem na en kraj, saj je moj dom, kot zelo rada rečem, tam, kjer sem.
Ker sem živela v Argostoliju, glavnem mestu Kefalonije, ki je po videzu zelo podobno Izoli,
nikoli nisem imela občutka domotožja, saj me je obdajal vonj po morju in Mediteranu. Bolj
sem pogrešala ljudi kot sam kraj.
In kakšna se ti zdi Izola zdaj, po toliko mesecih odsotnosti?
Izola je ne glede na čas, ki je minil, še vedno prelepa. Veliko je bilo v tem času zgrajenega,
kakovost bivanja pa ostaja nespremenjena. Upam, da se bo enkrat začelo »graditi« tudi v tej
smeri, da bodo ljudje in mladi imeli razlog ostajati, ne pa odhajati.
Če bi primerjala prebivalce Slovenije in Grčije, kaj bi lahko rekla o njihovem
temperamentu, načinu življenja, kulturi, navadah? Si opazila še kakšne zanimive razlike
ali podobnosti?
Razlike so precejšnje, malo je podobnosti. Največja razlika je v odnosu do sočloveka in
življenja sploh. Živijo in zaužijejo dan po dan, brez velikih pričakovanj na boljši jutri, trudijo
se pa po svojih najboljših močeh. Zelo so topli ljudje, ki sprejmejo vsakega in pomagajo
vsakemu, ki je pomoči potreben. Pomembno pa je biti previden, saj je vsake toliko meja med
pristno dobroto in videzom precej zamegljena. Zelo so verni, velik pomen dajejo družini,
najbolj mi je pa všeč njihov temperament in karizma, ki je Slovenci žal nimamo.
Si ostala le na Kefaloniji in Itaki ali si še kje potovala?
Večino časa sem preživela na Kefaloniji in vsak teden potovala na Itako. Imela sem namreč
željo in idejo obiskati bližnje otoke, kot so Lefkada in Zakintos, ampak sem bila preveč
zaposlena. Mogoče naslednje leto.
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Kaj pa tako opevana zdrava mediteranska prehrana? Olivno olje, ribe, polenta?
Zelo zdrava in sveža mediteranska hrana me je malo zredila. Hec na stran. Mediteranski
domači, sočni in s soncem obsijani prehrani se enostavno ne moreš upreti. So namreč eksperti
v predelavi olivnega olja, sirarstvu, živinoreji, poljedelstvu in ribištvu, saj izkoristijo vse, kar
jim zemlja ponuja.
Tu sem našla tri stvari, s katerimi bi se najraje poročila, in to so: solata na polotoku Assos,
grški jogurt s timijanovim medom in sadjem ter kleftika na Itaki (značilna grška mesna jed, ki
se kuha v glineni posodici). Sedaj vas pa vabim, da vse to tudi sami poskusite. Pa dober tek!
Jasna, hvala za pogovor in srečno še naprej!
Hvala vam, da ste mi omogočili predstaviti in razstaviti moje potovanje na ta dva prelepa
otoka. ευχαριστώ πολύ (efcharistó polý) – hvala lepa!
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 5. november 2018,
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=133&id=10031.

Slika 310: Slika z razstave.

Vitrine ustvarjalnosti
Erika Gregorič
KaJ Se Je NaUčU JaNeZeK?
V februarju je mlada izolska ilustratorka Erika Gregorič v vitrinah ustvarjalnosti razstavljala
stripe z naslovom KaJ Se Je NaUčU JaNeZeK? O nastajanju tega dela je avtorica zapisala:
Strip je nastal povsem spontano in na tematiko šal o Janezku, ki so se potem povezale
v kontekst in ustvarile poznoosnovnošolsko najstniško zgodbo, ki se je vrtela okoli
učenja, medsebojnih odnosov med sošolci, prigod med poukom in prostim časom ter
simpatijami. Prvo poglavje je nastalo poleti 2008 v okviru striponatečaja, ki ga je
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pripravilo društvo Tessaiga (zametki sedanjega Društva ljubiteljev animiranih filmov,
stripov in družabnih iger), nato pa se je v maju 2016 nadaljevalo na pobudo Centra
mladih Koper za objave v njihovi spletni reviji CMK Magazin vse do decembra 2017.
V vitrini ustvarjalnosti so izpostavljeni nekateri odlomki in najbolj detajlne strani, ki
ustvarjajo občutek, ki ga doživljamo ob branju celotne zgodbe.

Slika 311: Stripi o Janezku avtorice Erike Gregorič.
Otroci iz sirotišnice Kobo, Etiopija
Tudi mi radi ustvarjamo
V vitrinah ustvarjalnosti so si obiskovalci knjižnice lahko ogledali risbe otrok iz sirotišnice
Kobo v Etiopiji. Da lahko nasmeh na obraz nariše že barvica, čopič ali svinčnik in košček
papirja, pa kažejo priložene fotografije otrok, ki so se zatopili v risanje in slikanje.

Slika 312: Utrinek z razstave Otroci ustvarjajo.
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Varovanci VDC Izola
Iz jeansa z ljubeznijo
Varovanci in zaposleni v izolski enoti Varstveno-delovnega centra Koper so res neumorni. V
Mestni knjižnici Izola so si lahko obiskovalci že večkrat ogledali izdelke, ki nastajajo v
njihovi delavnici. Oblikujejo keramiko, šivajo platnene vrečke, jih napolnijo s sivko in
okrasijo, vezejo in šivajo okrasne blazine, denarnice, ovitke za knjige in etuije za očala, iz že
uporabljenih čajnih vrečk pod njihovimi rokami nastanejo izvirna knjižna kazala v lepih
naravnih barvah, izdelujejo novoletne voščilnice, slikajo na svilo in še marsikaj. Tokratno
razstavo so poimenovali Iz jeansa z ljubeznijo, v vitrine pa so postavili iz starih kavbojk
narejene predpasnike, torbe, prevleke za blazine, ovitek za knjigo s kuharskimi recepti,
obešanko s priročnimi žepi, kamor se lahko lepo pospravi glavnik, škarje, copate in druge
predmete. Tudi veliko muco, nakvačkano iz pisanih volnenih niti, so oblekli v krilo iz jeansa
in ga še lepo okrasili z izvezenimi rožami. Pri vsakem izdelku je sodelovalo več oseb,
nekateri so šivali, drugim bolj leži kvačkanje ali pa vezenje. Razstavo unikatnih izdelkov si je
ogledalo veliko obiskovalcev. Nekateri med njimi so se odločili in posamezen izdelek kupili
za darilo svojim bližnjim.

Slika 313: Nekaj razstavljenih izdelkov iz jeansa.
Janez Janežič
200 let turizma v Postojni
Pestrim dogajanjem ob dvestoti obletnici odkritja najlepših delov Postojnske jame se
pridružuje tudi razstava razglednic, knjig, dokumentov in različnih predmetov, ki jih je
zbiratelj Janez Janežič postavil v vitrine v Mestni knjižnici Izola in bodo na ogled do konca
meseca maja.
Jama je bila verjetno že v pradavnini zatočišče za človeka, raziskovalci pa so našli dokaze, da
so jo ljudje obiskovali že v 13. stoletju. O Postojnski jami lahko beremo tudi v Slavi vojvodine
Kranjske, ki jo je spisal v 17. stoletju živeči Janez Vajkard Valvasor, kranjski plemič in
polihistor, kartograf, znanstvenik, zbiratelj, član Kraljeve družbe in ena ključnih osebnosti
slovenske zgodovine.
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Notranje in najlepše dele Postojnske jame je 14. aprila 1818 odkril svetilničar Luka Čeč, ki je
ob pogledu na čarobne prizore vzkliknil: »Tu je nov svet, to je paradiž!« Naslednje leto si jo
je ogledal prestolonaslednik Ferdinand I. Do danes je Postojnsko jamo obiskalo 38 milijonov
ljudi.
Jama ima 24 km podzemnih poti, po 3,7 km pa se lahko peljemo z vlakcem. Že okrog leta
1824 so uredili razsvetljavo. Že takrat so v Plesni dvorani vsako leto na binkoštni ponedeljek
priredili slovesnost, ki je bila med domačini zelo priljubljena. Upravljavci jame so s tiskanimi
letaki in plakati, oglaševanjem v časopisih, izdajanjem vodnikov in sodelovanjem na
mednarodnih razstavah glas o Postojnski jami ponesli daleč v svet. Uvedli so tudi Zlato
knjigo, kamor so se podpisovali imenitni gostje. Že leta 1872 je po jami stekla jamska
železnica, leta 1884 pa so poskrbeli še za električno razsvetljavo.
Del tega dogajanja je s tokratno razstavo želel prikazati tudi Janez Janežič. V vitrine je
postavil foto albume, razglednice, zgibanke, plakate, knjige in vodnike, turistične prospekte,
zemljevide, programe turističnih izletov v Postojno, vstopnice in preluknjane vozne karte za
jamski vlak, časopise, kot je Ilustrirani Slovenec, spominske značke, koščke kapnikov, razne
kamne, spominke, otroške sestavljanke, mini potovalni kovček, projektne dokumentacije in še
marsikaj zanimivega. Predstavljeni pisni dokumenti so v slovenskem, italijanskem in
nemškem jeziku, nekateri še iz 19. stoletja, drugi iz časa FLRJ. Na plakatu, ki spremlja
razstavo v vitrinah, si lahko obiskovalci preberejo ljudsko zgodbo o nenasitnem Zmaju v
Postojnski jami, ogledajo pa si lahko tudi sliko skrivnostnega jamskega škrata. Vabljeni k
ogledu v času odprtosti knjižnice.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 27.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=9667.

Slika 314: Utrinek z razstave o 200. obletnici turizma v Postojni.
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Šentmar Koper
Iz keramične dela vnice
V Mestni knjižnici Izola si lahko v juniju med drugim ogledate tudi razstavo izdelkov, ki so
jih naredili v Šentovem programu Socialna vključenost v Kopru. Raznovrsten nakit, na primer
uhani, obeski in prstani, keramične posodice, rdeči srčki s presenečenjem, pa tudi podstavki iz
odpadnega papirja, želvice z magnetkom, zvonček, ki vas zbudi in pokliče k zajtrku, in drugi
drobni predmeti, ki razveselijo vsakdan.
O Šentu in ustvarjanju smo se pogovarjali s strokovno delavko Biserko Jarc, ki je razstavo
pripravila.
Biserka, kaj bi nam za začetek lahko povedali o Šentu? Je to organizacija, društvo … in
komu je namenjena?
Šent – Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna, humanitarna organizacija, ki je
namenjena posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem in prijateljem,
osebam v trenutni duševni stiski in tudi vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega
zdravja.
Danes se veliko ljudi spopada s težavami v duševnem zdravju, ki so posledica stresa,
naglice, preobremenjenosti, slabih odnosov doma in v službi. So za težave v duševnem
zdravju tudi drugi vzroki in kateri?
K nam večinoma prihajajo osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju; osebe v
duševni stiski, dolgotrajno brezposelne osebe ter druge socialno izključene osebe in svojci teh
oseb. Takoj lahko vidimo, da so vzroki lahko različni, dejstvo pa je, da kakovost življenja
vpliva na duševno zdravje. Pomembno je, kako je posameznik opremljen, da se spopade z
različnimi težavami in stiskami, kako sama družba okoli nas razume duševno zdravje in
kakšno podporo ima posameznik s težavami v duševnem zdravju v okolju. Veliko vlogo ima
tu tudi preventiva in prepoznavanje težav ter pravočasno ukrepanje. Pomembno je, da se v
družbi čim več govori o duševnem zdravju, seveda v pozitivnem smislu, in da imamo
posamezniki na voljo čim več informacij o duševnem zdravju.
Koprski Šent gostuje v pritličnih prostorih stare hiše na Vergerijevem trgu št. 3. Od tu
vodite tri programe: dnevni center, stanovanjsko skupino in program socialne
vključenosti. Kaj vse to pomeni?
Programi in dejavnosti društva so namenjeni psihosocialni rehabilitaciji oseb s težavami v
duševnem zdravju, izboljšanju njihovega položaja in ustvarjanju možnosti za njihovo čim bolj
kakovostno življenje. V programih lahko posamezniki krepijo svojo moč pri skrbi zase,
povečajo zaposljivost in tudi samostojnost. Najdejo pa tudi prostor, kjer imajo podporo in
možnost socialnega vključevanja. Znotraj programov lahko okrepijo svojo socialno mrežo,
izboljšajo svoje kompetence in se tako opremljeni lažje vključujejo v okolje.
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Koliko pa imate uporabnikov?
V programu Socialna vključenost Enota Koper je vključenih trenutno sedem uporabnikov, v
programu mreže Stanovanjskih skupin v Kopru je vključenih deset stanovalcev, Dnevni
center pa obiskuje približno dvajset uporabnikov dnevno.
Kakšne vrste delavnic so, poleg keramične, še na voljo vašim uporabnikom?
To je predvsem odvisno od programa. V Dnevnem centru je tako poudarek na psihosocialnih
vsebinah, ustvarjalnih delavnicah, izobraževalnih vsebinah in športnih aktivnostih. V
programu Socialna vključenost pa moramo poleg socialnih vsebin zagotoviti tudi delovne
vsebine. Uporabniki so vključeni v program šest ur dnevno in dobijo nagrado, malico in
povrnjene potne stroške. Osnova za vključitev je odločba o nezaposljivosti. V koprski enoti se
ukvarjamo z reciklažo, imamo kooperantsko delo in izdelke iz gline, na katere smo še posebej
ponosni, ker je v njih veliko znanja.
Kako in kje potekajo vaše delavnice in kdo se jih udeležuje?
Program Socialna vključenost poteka med delovnim tednom od 8.00 do 16.00. Znotraj
programa so vključenim na voljo tako delovne kot socialne vsebine. V program se lahko
vključijo osebe, ki imajo odločbo o nezaposljivosti. Cilj programa je vključevanje v delovno
in socialno okolje, ohranjanje invalidovih delovnih sposobnosti in razvijanje novih spretnosti
in veščin. Zaposlitev predstavlja pomemben del rehabilitacije oseb s težavami v duševnem
zdravju in vpliva na kakovost njihovega življenja.
V Dnevni center se osebe vključujejo na podlagi lastnega interesa. Ob prvem obisku opravi
oseba razgovor s strokovno delavko, na katerem se opredeli namen vključitve in predviden
termin udeleževanja v posamezne aktivnosti. Ker je Šent organizacija z delovanjem v javnem
interesu na področju socialnega varstva, je vključitev v program brezplačna. Posameznik je
tako na podlagi izdelanega načrta aktivnosti lahko vključen v skupinske oblike dela in v
individualno svetovalno delo. Skupinske aktivnosti so raznolike: od delavnic, na katerih se z
udeleženci dotaknemo občutkov, čustev, doživljanj … do različnih izobraževalnih in športnih,
pa tudi ustvarjamo na različne načine. Zadnje čase nam je blizu ustvarjanje s prejo in blagom:
kvačkanje, pletenje, vezenje, šivanje.
Kaj za ljudi s težavami v duševnem zdravju pomeni ustvarjalnost? Je to samo čas, ki si
ga vzamejo in nekaj delajo, ali je tudi poglabljanje v svoj notranji svet, odkrivanje
talentov in sposobnosti, ki jih doslej niso poznali?
Kar se tiče samega programa Socialna vključenost, je ustvarjalnost v drugem planu. Gre
predvsem za izdelke, ki so del lastnega prodajnega programa in za katere je potrebno
obrtniško znanje. Cilj so kvalitetni in za trg zanimivi izdelki, s prodajo katerih želimo delno
pokriti nagrade in spodbuditi razmišljanje o družbeni odgovornosti. Je pa res, da je lahko pri
sami izdelavi vključena tudi ustvarjalnost posameznika, predvsem pri sami izbiri, kaj bomo
izdelovali, kako naj bi sam izdelek izgledal in pri sami promociji izdelkov. Večji pomen ima,
da gre za izdelek, ki je rezultat pridobljenega znanja posameznika in za katerega posameznik
457

dobi priznanje in pozitivno povratno informacijo, kar močno vpliva na samopodobo
posameznika.
Glede ustvarjalnih aktivnosti v Dnevnem centru pa bi rekla, da je pomemben sam proces in ne
toliko končni izdelek. Z ustvarjalnimi aktivnostmi lahko posameznik ustvarja smiselni red iz
neobvladljivega dogajanja okrog sebe. Sam proces ustvarjanja je lahko tudi sproščujoč,
vzemimo kot primer kvačkanje. Kvačkanje je dejavnost, ki se je v Dnevnem centru
udeležujejo tudi moški. Večinoma sicer ne kvačkajo, vendar medtem ko večinoma dekleta
(ženske) izdelujejo iz preje različne kvačkane izdelke, moški sedijo v skupini in opazujejo,
kdaj pa kdaj tudi kaj komentirajo. Pri tem smo prišli do zaključka, da nimajo posebne želje
naučiti se te spretnosti, vsi pa so rekli, da se v tej skupini ustvari posebna energija, ki jim
umiri misli, usmeri pozornost, skratka že prisotnost v skupini jim prinese pozitivne učinke. Še
močneje te pozitivne učinke občutijo tisti, ki tudi kaj ustvarijo. To skupino bi v bodoče želeli
še bolj okrepiti in oblikovati ustvarjalnico, v katero ne bi bile vključene zgolj osebe, ki imajo
duševne stiske, temveč take, ki želijo v dobri družbi ustvarjati.
Biserka, bi radi v zvezi z duševnim zdravjem in ustvarjalnostjo še kaj dodali?
Mogoče to, da je ustvarjalnost eden od načinov komunikacije. Z ustvarjalnim izražanjem se
lahko posameznik spopade s svojimi težavami in krepi pozitivne osebne lastnosti, vzpostavi
dialog z zunanjim svetom in se aktivno vključuje v skupnost. In to, da ohranjanje določene
mere ustvarjalnosti znotraj nas samih pomembno vpliva na kakovost našega življenja.
Hvala za pogovor in uspešno delo še naprej.
Hvala tudi vam. Ob tej priložnosti bi povabila vse, ki bi jim bili naši programi zanimivi, da se
oglasijo v naši enoti na Vergerijevem trgu 3 v Kopru. Naši kontakti: tel.: 05 662 14 80, FB:
Šentmar Koper, spletna stran: www.sent.si.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 26.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=9752.
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Slika 315: Izdelki Šentmarovcev.
Marino in Nives Kaligarič
Iz družinske delavnice
Knjižničarko Nives Kaligarič odlikuje velika ustvarjalnost. Tako v službi kot doma, v kuhinji
in na vrtu. Že več let se ukvarja tudi z izdelovanjem nakita. Iz tanke bakrene žice kvačka
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čudovite in zelo izvirne zapestnice. Med žičke včasih vplete kako perlico, da so zapestnice
bolj pisane. Iz bakra, srebra, perlic, steklenih in keramičnih kroglic izdeluje tudi uhane,
prstane, ogrlice in obeske zanje. Pravi, da je izdelovanje nakita odlična terapija za boljšo
koncentracijo in proti tresenju rok, saj moraš biti pri delu nadvse zbran. Nad izdelovanjem
nakita se je navdušil tudi njen mož Marino. V mehanični delavnici, polni raznovrstnega
orodja, mu vedno ostaja veliko materiala. Nekega dne si je ogledoval bakrene cevi, dobil
idejo in začel delati. Tako je z rezanjem, brušenjem in tolčenjem bakra naredil prvo
zapestnico, ki jo je nato okrasil z različnimi vzorčki in premazal s črno pasto, da deluje
starinsko, nato pa še polakiral. Lotil se je še izdelave bakrenih prstanov in nakita iz železnih
žic. Pri tem mu pomaga Nives, ki nakit oblikuje, Marino pa prevzame tehnična dela, kot je
krivljenje, lotanje in podobno. V vitrini si lahko ogledate še druge okrasne in uporabne
predmete, ki jih je izdelala Nives Kaligarič, na primer s tehniko decoupage okrašeni kozarci,
skodelice in krožniki, z barvo za steklo poslikane steklenice, različne šatuljice iz papirja ali
oblikovane iz posebne mase in okrašene z različnimi motivi. Najbolj pa presenetijo dežnički
in rože iz papirja, narejene v tehniki origami. Izdelane so natančno in prevzame te, ko
pomisliš, koliko časa je bilo vloženega v eno samo rožo.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 23.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=9749.

Slika 316: Vazica in uhani, izdelala Nives Kaligarič.
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ŠK Šivilja in škarjice
Ročno narejeno
Študijski krožek Šivilja in škarjice je nastal na pobudo Damjane Špik in je povezal sedem
mladih mamic, ki so iskale primeren, dovolj svetel in velik prostor, kjer bi se lahko učile
ustvarjalnega šivanja in obenem pazile na otroke. Enkrat na mesec, navadno ob sobotah
dopoldne, se dobivajo v pravljični sobi Mestne knjižnice Izola. Njihova srečanja trajajo
približno tri ure. Letos so najprej spoznavale in preizkusile svoje šivalne stroje, saj so vse
začetnice, le ena med njimi je pri šivanju že zelo spretna. Lotile so se preprostih izdelkov, kot
so zaščitna pregrinjala za šivalni stroj, torbice, nočna pokrivala za oči, pustna oblačila.
Obenem so njihovi otroci poskušali za svoje igračke sešiti odejice, torbice in podobno.
Organizirale so tudi večer z naslovom Šivanje z namenom. Predavala jim je Polona Jan, ki se
ukvarja s šivanjem izdelkov za starejše ljudi, ki trpijo zaradi demence, za otroke z avtističnimi
motnjami in druge ljudi s posebnimi potrebami. Predavanje Polone Jan jih je navdušilo in
odločile so se, da se v naslednjem letu še same posvetijo tovrstnim izdelkom. Med
udeleženkami krožka je tudi kiparka Katja Smerdu, ki je ostalim članicam pokazala, kako se z
raznolikimi okrasnimi šivi popestri blazinice s sivko in druge uporabne izdelke. Vse so
zadovoljne z letošnjim letom, saj so se veliko naučile. Najbolj jih je veselilo, da delo v
študijskem krožku omogoča druženje v okolju, ki pozitivno in spodbudno vpliva na učenje in
izobraževanje.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 23.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=73&id=9749.

Slika 317: Izdelka ŠK Šivilja in škarjice.
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Janez Janežič
Ribištvo v Izoli
V Mestni knjižnici Izola Janez Janežič, zbiratelj starin in ljubiteljski etnolog iz Kopra, v
poletnih mesecih predstavlja del svoje zbirke o ribištvu v naših primorskih krajih. V vitrinah
si lahko ogledate pripomočke za morski ribolov, kot so večje ali manjše vrše in tudi zložljive
kovinske vrše, parangali, laksi, ribiške palice iz bambusa, opremljene s kovinskim kolescem
za navijanje laksa, vrvi, kovinske škatlice za lakse in igle, posodice za vrvi in motke za lakse,
ribiške mreže in plovci iz plutovine in različnih drugih materialov, svinčene vrvi za mreže,
ovalne svinčene uteži in okrogle glinene uteži za mreže, igle za šivanje in krpanje mrež,
harpune, osti, pušče, podvodno puško, potapljaške maske z dihalkami in še marsikaj drugega.
Da so bili ribiči praktični, inovativni in iznajdljivi ljudje, nam pove nož na držaju iz plute, ki
je, če je padel ribiču iz rok, ostal na gladini morja. Razstavljeni so tudi manjši modeli
različnih tipov ribiških ladij in bark, pločevinasto vedro, leseni zaboji, v katere so ribiči stresli
ulovljene ribe, tehtnica za ribe, plavajoči dimni signali za rešilne čolne, rešilni pas in rešilni
jopiči, vesla in nosilci za vesla, škripci za spuščanje ali vlečenje mrež iz morja, različne lampe
in ferali za nočni ribolov, petrolejke, signalne lučke, Resslov vijak, iz vrvi spleteni bokobrani,
propeler, kovano železno sidro, motorji in frgaso ali bencinski uplinjač za motor. Najdemo
celo majhno ovalno okence z bronastim okvirjem, nekoč del ladijske kabine. Na izolsko ribjo
predelovalno industrijo nas spomnijo pločevinke za sardele in pločevinaste reklamne table
tovarne Delamaris. Dokumentarne fotografije o sušenju in šivanju mrež, ribolovu, delu in
življenju na barki, stare razglednice in drobni predmeti, kot so lesena čutara za vodo,
kovinska in usnjena tobačnica, vžigalnik z motivom barke, pepelnik v obliki ribe, pa nam
približajo ribičev vsakdan. Da je življenje ribičev navdihovalo raznovrstne rokodelce, pričajo
ročno izdelan lesen delfin z nanizanimi obročki, igračka v obliki delfina, ki so jo izdelovali v
izolski tovarni igrač Mehanotehnika, maskota ribiča v mornarski obleki, bronasti odlitek za
hotelska vrata, velik lesen kuhinjski podstavek v obliki ribe ali velika plastična okrasna
riba … Ribištvo je navdihnilo tudi Janeza Janežiča. Ni samo zbral dragocene predmete in
dokumente, pač pa tudi, kot ljubiteljski slikar in član izolskega likovnega društva LIK,
osamosvojitvenega leta 1991 na slikarskem ekstemporu, posvečenem ribištvu v Izoli, naslikal
podobo sklonjenega, klečečega golega ribiča in ribje okostje, na ribiški čoln pa črte v treh
barvah slovenske zastave. To je bila njegova vizija ribištva po osamosvojitvi. Videl je, kako
se spreminjajo državne meje, s tem pa se je zmanjšal tudi slovenski ribolovni prostor. »Iz
poznavanja zgodovine sem predvidel, kaj se bo zgodilo. Ladji Riba 1 in Riba 2 sta takrat šli v
razrez, ostale so le manjše ribiške barke, ki pa nimajo pogojev za ribolov, saj ne smejo čez
piranski zaliv.« Kako zelo so današnji časi naklonjeni ribištvu, pa lahko pozoren opazovalec
ugotovi sam, lahko pa prisluhnete tudi zgodbam sedanjih ribičev.
Razstavljene predmete dopolnjujejo razni dokumenti, fotografije, umetniške slike in drugi
umetniški predmeti, časopisi, revije, glasila in knjige o zgodovini ribištva, med njimi
Volpijeva Slovensko pomorsko ribištvo skozi stoletja, Kramarjeva Izola, mesto ribičev in
delavcev, knjiga Silvana Saua L’Isola che non c’è più, turistični vodnik Piran – Portorož iz
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zbirke Fotomonografije Jugoslavije, Naš glas – glasilo kolektiva Delamaris Izola in revija
Pomorstvo. Tisti, ki vas zanima ribištvo, lahko na knjižnih policah izolske mestne knjižnice
najdete veliko knjig o morskem ribolovu, tako o zgodovini ribolova kot o ribolovnih tehnikah
in načinu življenja ribičev.
 Besedilo je bilo najprej objavljeno v: Ventilator besed, 24.
http://www.ventilatorbesed.com/?opcija=kom_clanki&oce=66&id=9783.

Slika 318: Utrinek z razstave o ribištvu.
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Lijana Perko
Šavrinke
Za Dneve evropske kulturne dediščine je mojstrica šivanja Lijana Perko pripravila novo
razstavo ročno sešitih punčk, oblečenih v mnogotere različice šavrinske noše. Lijana Perko
navdih za ustvarjanje najde v starih dokumentih in knjigah, na fotografijah in na obiskih pri
starejših domačinkah. Te ji tudi podarijo stare noše, blago pa kupuje v specializiranih
trgovinah. Njene punčke so prvovrstne umetnine, izdelane natančno, iz materialov, kot so jih
poznali in uporabljali nekoč, in so veren posnetek starih ljudskih ženskih noš.

Slika 319: Šavrinka Lijane Perko.
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Društvo LIK
Skulpture
Za dneve evropske kulturne dediščine so člani Kulturnega društva likovnih umetnikov LIK
Izola poleg slik razstavili tudi kipce na temo soline in življenja v solinah.

Slika 320: Solinarka, Edo Lesjak.
Društvo Animov
Razglednice pisanke
Neutrudni člani Društva ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger Animov so
jeseni 2018 v vitrine ustvarjalnosti postavili razglednice – pisanke. Predstavili so šest mladih
ilustratork, ki se ukvarjajo s klasično ali digitalno ilustracijo in ustvarjajo v slogu japonskih
animejev in mang. Vse so začele risati že v otroštvu in še naprej izpopolnjujejo svoje znanje
in stil. Nika, z umetniškim imenom Ryuutsu, je tudi konceptualna slikarka, ljubiteljica dobrih
zgodb in žanra sci-fi/fantasy. Za mlado ilustratorko Puffyko je risanje postalo tudi poklic.
Nina Belinger z markerji in akvareli ustvarja kratke mange, razglednice in nalepke. Sara
Wired riše z markerji in črnilom – njena junaka sta mačka Pablo in Salvador z velikimi črnimi
očmi. Ave Draws rada riše fanart in se posveča digitalni ilustraciji. Laura Vatovani - Sanaia
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rada nariše nasmeh na obraz vseh, ki se srečajo z njenimi risbami. Vsem pa je skupno, da
navdih najdejo v japonskih mangah, saj v njih vidijo lepoto in pozitivno energijo.

Slika 321: Ilustracija Laure Vatovani.
Janez in Marija Janežič
Ivan Cankar, stoletnica smrti
Neutrudni zbiralec Janez Janežič je v letu, ko se spominjamo največjega slovenskega pisatelja
Ivana Cankarja, v Mestni knjižnici Izola pripravil razstavo o življenju in delu tega velikega
moža. V vitrinah si lahko ogledamo marsikaj: prve izdaje Cankarjevih knjig, nekaj prevodov
v tuje jezike, bibliografijo njegovih del, članke iz različnih obdobij, doprsne kipe, fotografije,
pisma, značke, znamke, bankovce in pisemsko ovojnico s Cankarjevim portretom, naslovnice
njegovih knjig in časopisov iz tedanjega časa. Med dokumenti so zanimive tudi osmrtnice in
napisi na vencih, ki so mu jih prinašali na grob, med knjigami pa še delo Vesne Zadnik
Rodbina Ivana Cankarja. Fotografije Ivana Cankarja, njegovih sorodnikov, prijateljev in
sodobnikov spremljajo umetniške upodobitve in karikature, dodana je tudi fotografija
pisateljeve posmrtne maske.
Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 v Vrhniki. Bil je osmi od dvanajstih otrok. V domačem
kraju je končal osnovno šolo, nato se je vpisal na realko v Ljubljani. Z Dunaja, kjer je študiral
slavistiko, se je za nekaj časa preselil v Sarajevo, nato pa se vrnil v Ljubljano. Poezijo je pisal
in objavljal že v dijaških letih. Pesmi, balade in romance je objavil v svoji prvi pesniški zbirki
Erotika, ki poleg Župančičeve Čaše opojnosti velja za začetek slovenske moderne. Kasneje je
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pisal prozo, romane, povesti, novele, črtice, dramska besedila, pa tudi književne kritike,
feljtone, na pol literarna besedila, predavanja, razprave. V Ljubljanskem zvonu, mesečniku, ki
je izhajal med letoma 1881 in 1941, je objavil okrog dvesto prispevkov, med njimi balado
Ivan Kacijanar. Večkrat je objavljal pod psevdonimi. V svojih delih je kritiziral tedanje
politične in družbene razmere. Cankar ni bil le odličen pisatelj, ki je, kot je zapisal njegov
sodobnik, duhovnik in pisatelj Franc Saleški Finžgar, »gojil strastno ljubezen do nedosežene
lepote in bogastva slovenskega jezika in ga proslavil tako, kakor ga ni še nihče pred njim«,
ampak se je tudi politično udejstvoval. Bil je izjemen politični govornik in ljudski tribun, ki
so mu povsod, kamor je prišel, prisluhnile množice Slovencev. Velikokrat je nagovoril
slovenske rojake v Trstu, zadnje predavanje z naslovom Slovenci in Jugoslovani pa je imel
leta 1913 v Ljubljani. Med najbolj znanimi predavanji sta tudi Slovensko ljudstvo in
slovenska kultura ter Očiščenje in pomlajenje.
Kot piše v sinopsisu filma Tisoč bridkosti za eno uro veselja, je Ivan Cankar »naš prvi
profesionalni pisatelj, javni intelektualec, ki ni nikoli tiho. Rad se prepira, zmerja, pljuva,
četudi po svojih ljudeh. Največkrat upravičeno, ker so etično vprašljivi.«
Ena od razstavljenih fotografij prikazuje slovesno odkritje spomenika Ivanu Cankarju. To se
je zgodilo na Vrhniki, 10. avgusta leta 1930, dobro desetletje po pisateljevi smrti. Slovesnosti
se je udeležilo na tisoče ljudi v narodnih nošah. Izvemo, da so o dogodku poročali vsi tedanji
slovenski časniki, tako liberalni kot katoliški, in tudi, da so »politiki v Ljubljani dvanajst let
obljubljali postavitev spomenika, na koncu pa so ga postavili Vrhničani sami, ob izdatni
pomoči izseljenskih rojakov iz Amerike.« Tako bolje razumemo tudi priloženo črno-belo
razglednico z rdečim napisom »Cankarja se bojimo! Kip Ivana Cankarja, ki ga Ljubljana ni
hotela.«
In zakaj naj bi se Ljubljana bala Cankarja? Ivan Cankar se je zavzemal za jezikovno in
kulturno avtonomijo Slovencev v času, ko se je »vladajoča oblast raje podredila
monarhističnim zahtevam Srbov«, izvemo v enem od prispevkov. Njegova smrt je bila
»skrivnostna« in »nihče si o njej ni upal odkrito govoriti, saj so bili vsi, ki so karkoli vedeli o
tem, ustrahovani in utišani. Tedanje oblasti niso dovolile nobene preiskave,« niti obdukcije.
Danes nekateri raziskovalci ocenjujejo, da je šlo za politični umor. Pri tem se opirajo na
dokumente, pisma, spomine in ustne izjave prič, dodaten dokaz pa so še rane od udarcev,
vidne na posmrtni maski. Uradna razlaga je sicer bila, da je bil Cankar pijan in je padel po
stopnicah ter umrl zaradi posledic padca.
Zanimivo je tudi pismo, ki ga je 11. februarja leta 1958 Franc Saleški Finžgar napisal
Leopoldu Jurci. Leopold Jurca je bil prošt in župnik v Pazinu in je v tamkajšnjem semenišču
poučeval slovenske dijake. Ko so ga dijaki spraševali, ali se je Cankar pred smrtjo »spravil z
Bogom«, je Jurca o tem vprašal Franca Saleškega Finžgarja. Ta pa mu je odpisal:
Ko je Ivan Cankar hudo obolel, je bil pri njem njegov brat kanonik Karlo. Vem, da sta
se tudi o tem menila, dasi je bil Ivan tedaj res malo sposoben za razgovore. […] Ko pa
je Ivan obležal v bolnišnici, sem ga tudi jaz obiskal. Mirno je ležal. Ko je zaslišal moj
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glas, se je potrudil, da je odprl oči in me takoj spoznal. Po kratkem uvodu sem ga
vprašal, ali bi želel sveto odvezo. Dvignil se je v postelji, sklenil roke in truden rekel:
Lepo prosim. Obudil je kesanje in jaz sem mu podelil absolucijo. Ganjen je vse to
izvršil. Sodim pa, da je že njegov brat že prej vse to opravil (če se prav spominjam).
Moj spomin mi gine od dne do dne. Toliko lahko povem. Pisal pa o tem nisem. Saj
razumete ljudi in čas. Lepo pozdravlja, Franc Saleški Finžgar.
»Človek obrača, Bog obrne,« pravi slovenski pregovor. Res škoda, da se pri nas velikanov
duha, kot sta Prešeren in Cankar, na koncu spomnimo le še kot »navadnih pijančkov«. Pije
namreč marsikdo, in čeprav naj bi veljalo, da »vsak drugi Slovenec piše«, pa med njimi ni
prav veliko mojstrov pisane besede. In tudi ne veliko takih, ki za svoje ideale zastavijo
življenje.
Če ne drugje, se lahko o vsem tem pogovarjamo vsaj ob Skodelici kave.

Slika 322: Del Janežičeve razstave o Cankarju.
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Špela Pahor
Uspavanka
V knjigi Tudi trava ima svojo pesem je, poleg drugih čudovitih pesmi, objavljena tudi
Uspavanka Indijancev Tsimshian. Želela sem to preprosto pesmico predstaviti na kamišibaj
festivalih. Za vsako vrstico sem naredila eno ilustracijo. Izbrala sem tehniko kolaž. Tu vsaj ne
potrebujem radirke in ni me strah, ker ne znam risati. Lahko pa kombiniram različne barve,
vzorce in materiale, od papirja in blaga do ptičjih peres. Drugi pripomočki so še lepilo, škarje,
čopiči, suhe barvice, flomastri, tempera in akrilne barve. Ko sem ilustracije dokončala, sem
bila tako srečna, da se mi je zdelo, kot da lebdim nad ulicami. Prvič sem to zgodbico
pripovedovala pred cerkvico v Hrastovljah, predstavila sem jo tudi na pravljičnem festivalu v
manjšem srednjeveškem mestecu v Italiji. Posvetila sem jo deklicam iz sirotišnice Kobo v
Etiopiji, kjer sem pomagala kot prostovoljka. V besedilo te Uspavanke je skrito vse, kar si
predstavljam kot srečno otroštvo: nežnost, svoboda, narava. Želela bi si, da so vsi otroci na
svetu tako srečni kot ta mala Indijančica.

Slika 323: Špela Pahor pred svojimi ilustracijami.
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