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Festival gorenjskih 
komed ija ntov 
IGORl<AVCIC 

Radovljica - Letosnji Festi
val gorenjskih komedi1an
tov - ·Regijsko srecanje od
raslih gledaliskih skupin 
bo v organizadji Javnega 
sklada RS za kultume de
javnosti, Obmocne izposta
ve Radovljica, potekal od 31. 
maja do 3. junija v Linhar
tovi dvorani v Radovljid. Na 
ogled bodo najboljse ljubi
teljske gledaliske predsta
ve pretekle sezbne. Danes, 
31. maja, ob 19.30 se bo Kul
tumo drustvo Laski oder iz 
Skofje Loke predstavilo z 
avtorsko »reciklazo« Fey
deaujeve komedije Stras
ti, lazi in macek V zaklju V 

reziji Milana Goloba, jut
ri, 1. junija, ob isti uri Kul
tumo drustvo Igralska sku
pina pri Gledaliscu Toneta 
C:ufarja Jesenices predstavo 
Za vse sem sarna Mihe Ma
zzinija in v reziji Alena Je
lena, 2. junija bo na spore
du igra Frisna avdidja v re
ziji Primoza Kozlakarja in 

v izvedbi Gledaliske skupi
ne Kultumega drustva Tu
hinj, v petek, 3. j~ja; pa 
se bo predstavila Gledaliska 
skupina Kultumega drustva 
dr. Ivan Tavcar.Poljane nad 
Skofjo Loko z igro Andreja 
Subica Medrug Poland vre
ziji Andreja Subica in Tatja
ne Persuh, sledila pa bo se 
slavnostna podelitev leto
snjih nagrad po izboru se
lektorice Simone Zorc Ra
movs. Prejeli jih bodo Polo-

. na Strgar (Gledalisce 2B Bo
hinj) za zensko vlogo Alen-

. ke Novak, delavke v konfek
ciji, v uprizoritvi Slovenska 
kura, Mateja Mlacnik (Gle
dalisce Toneta C:ufarja) za 
zensko vlogo Marije, slo
venske marne, v uprizori
tvi Za vsi sem sarna, Peter 
Cankar (Kultumo drustvo 
dr. Ivan Tavcar Poljane) za 
mosko viogo Metoda v upri
zoritvi Medrug Poland in 
Nee bat teater (KUD Sovo
denj) za samosvoj pristop k 
uprizoritvi avtorske gledali
ske predstave Limona virus. 

Predstava Generacije za 
sedemdeset let Ozare 
IGOR KAvcrc 

Kranj -Akademska folklor
na skupina Ozara s Prim
skovega v Kranju praznuje 
70-letnico. Potem ko je epi
demija skupini do letosnje 
pornladi dve leti onemo
gocala polno delovanje, so 
folklomiki Ozare ob jubile
ju pripravili letni koncert, 
s katerim se· z novo energi
jo vracajo na oder tokrat Le
tnega gledalisca Khislste
in. Generacije ze s svojim 

. naslovom poudarjajo rdeco 
nit predstave. Povezovanje 
generacij in predajanje cu
dovite kultume dediscine 

nasim potomcem je tisto, 
kar povzema smisel delo
vanja folklome skupine. 
»Ob tern nas v veliko dru
zino med seboj povezujejo 
zabava, ·ljubezen do plesa, 
petja, igranja in umetno
sti,« poudarjajo v AFS Oza
ra. Na odru predstave Ge
neracije se bodo zvrstili ste
vilni clani, vse od·najstarej
sih do najrnlajsih, zato do
dajajo: »Vljudno vabljeni, 
da se v soboto, 4. junija, ob 
18. uri V Letnem gledaliscu 
Khislstein z nami odpra
vite na uspesno folklomo 
potskozi generacije clanov 
Ozare.« 

Kroparski glasbeni abonma se mednaroden 

Kropa -V nedeljo, 5. junija, ob 19. uri bo vveliki dvorani Kul
turnega domav Kropi nastopil Ensemble.Minui, ki ga sesta
vlja devet glasbenikov, razpetih med Linzem, Salzburgom, 
Dunajem, Gradcem, Celovcem in Ljubljano. Sestav koncertira 
v Avstrij i, Nemciji , Franciji in Spaniji, tokrat pa se bo prvic 
predstavil tudi v Sloveniji. lnstrumentalni nonet, ki ga ses
tavljajo odlicni instrumentalisti na godalih, flavti, klarinetu , 
francoskem rogu in fagotu, bodo tako mednarodno obarvali in 
glasbeno popestrili program letosnje druge sezone abonmaja, 
saj njihov repertoar obsega suite iz znanih oper in baletov, ki 
so original no prirejene za ta sestav. Glasba iz oper tudi sicer 
v Kroparskem glasbenem abonmaju igra pomembno vlogo . 
Ensemble Minui je bil pri najvecji nemski glasbeni zalozbi 
Deutsche Klassik za svojo prvo zgoscenko nominiran v stirih 
razlicnih kategorijah. Lani so posneli ze drugo zgoscenko, 
ki pa se redno predvaja po evropskih radijskih postajah za 
klasicno glasbo in je delezna odlicnih mednarodnih kritik. 

· Zgoscenke bo med odmorom mogoce tudi kupiti . Na zadnjem 
koncertu pred poletnim oddihom si v Kropi z odlicno zasedbo 
Ensemble Minui lahko obetamo pravo glasbeno poslastico z 
deli Wagnerja, Liszta, Straussa in Cajkovskega. 
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NaS,svet, slikarjev pogled 
V Galer,iji Ivana qroharja je na ogled razstava novejsih likovnih d·el magistra likovnih umetnosti Petra 
Gabra. Naslov razstave Svet, ki se rojeva nam razkriva, slike v galeriji pa odkrijejo umetnikovo odzivanje 
na aktualna dogajanja v globalnem svetu. · 
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Skofja Loka-Obvstopu vGa
lerijo Ivana Groharja osre
dnje delo na r.izstavi. na ste
ni pred n~ vsr lej lahko vi
dimo ze z vhodriih vrat. Od
lo6tev, · ali homo vstopili ali 
ne, je tako hipna. Tokrat pri
porocam vstop, prednami je 
namrec slika vecjega forma
ta z naslovom Meso in kosti 
me zenejo naprej. Podoba je 
pretresljiva - V strnjeni sku
pini se ena zraven druge dr
zijo gole cloveske figure, iz 
mesa izstopajo obrisi kos- . 
ti, dajejo obcutek stan}a · 
med smrtjo .in zivljenjem .. 
Kot zapise kustos. razsta
ve, UJ:netnostni zgodovinar 
Bostjan Soklic, figure pri
kazujejo psihicna stanja, ki 
vzdrzujejo obstoj in duhov
no prezivetje: » V njih prepo
znamo odseve clovekove bi
vanjske.stiske, tesnobe, ran
ljivosti, nemoci in njegovega 
minevanja.« 

Mo~da ~as Peter Gaber pripravlja na negotovo prihod.nost. / Foto: Igor Kavf;f • 

Smo na razstavi slikar
ja in magistra urnetno
sti Petra Gabra, diplomiral 
je pri profesorjih Herma
nu Gvardjancicu in Boru
tu Vogelniku, ki zivi in de
luje .v Ljubljani in ria doma
cem Svetju v Medvodah ter 
je tudi clan Zdruzenja urne
tnikov Skofja Loka. »Peter 
Gaber sodi v kakovostni vrh 
gorenjskih sodobnih vizu
alnih umetnikov. Razlicne 
umetniske momente pove
zuje v originalen likovni ro
kopis - osrednji povezoval
ni element pa je risba,« po
udarja Soklic. 

Avtorja del na razsta
vi poznamo predvsem po 
upodobitvah naravne kraji
ne, izpolnjene s prernislje
no umescenimi figuralnimi 

kompozidjami, s katetirni 
izpoveduje svoja introspek
tivna razmisljanja in niza 
zgodbe. Tokrat se predsta
vlja s svojo najnovejso pro
dukdjo, s ciklom desetih 
slik vecjega formata z nas
lovom Svet, ki se rojeva, do
dal pa je tudi delo iz obdobja, 
ko je leta 2017 deloval ne ne
kajtedenski rezidenci v tur
ski Ankari. Od tarn izhajajo 
tudi zarnetki . aktualnih del. 
Kot je na odprtju razstave 
poudarila direktorica Loske
ga muzeja Sasa Nabergoj, 
ima povezovanje med raz
licnimi kulturami V Gabro
vem primeni zelo pozitivno 
konotadjo, v Turciji je prvic 
posegel tudi ·po velikem for
matu, v njegovi likovni pra
ksi pa je tudi ostala tarnkaj
snja izkusnja. 

Slike imajo na steno izpi
sane naslove, na njih pa ne 
zasledimo letnic njihove
ga nastanka. Pri Petru Gab
ru ne smemo pricakovati 

idilicnih krajin, saj jih slika 
intenzivno, lahko b rekli v 
enem zarnahu, take, kakrsne 
so, kakrsne obfuti. » Peter se 

· je povsem umaknil v nara
vo, v svoj lastni svet, pri sli
kanju potuje v smeri lastne 
podzavesti. Podal se je v po
notranjeno obliko krajine, 
kot je recimo to znacilno za 
njegovega profesorja, skof
jeloskega slikarja Hermana 
Gvardjancica,« poudarja Bo
stjan Soklic. 

V prvem prost<;>ru iz
stopata dve sliki, poveza
ni s predniki, poleg v uvo
du omenjene je tu se slika z 
naslovom Oblikovanje nove 
druzine, kjer so figure ko
maj prepoznavne, a v pro
storski · zgoscenosti. hkra
ti obetajo neki nov zacetek. 
Drugi del razstave Soklic 
oznacuje za tempelj narav
nih sil, morda v podobah vi
dimo bozanstva nasih pred
nikov, kustos pa hkiati vidi 
primerjavo s Francetom 

MoClliku Se Kozinova nagrada 
Po nagradi Presernovega sklada bo skladatelj, dirigent in pedagog Damijan 
Mocnik prejel se stanovsko Kozinovo nagrado. 
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Ljubljana - Kozinova nagra
da je najvisje strokovno pri
znanje, ki ga Drustvo sloven~ 
skih skladateljev podeljuje 
od leta 1994, in sicer enkrat 
letno, na obletnico rojstva 
skladatelja Marjana Kozine. 
Ustvarjalec jo prejme za za
okrozeni skladateljski opus 
ali za pomembne sklada
teljske dosezke, ki so bili jav
nosti predstavljeni v zadnjih 
treh letih, izjemoma pa tudi 
za enkraten skladateljski Damijan Mocnik /Fo to: Pd mornMn 

Mihelicem. Oba v svojih de
lih namrec govorita o rni
nevanju in metarnorfozah. 
Razstavo dopolnjuje avtor
ska glasba Bernarda Kogov
ska, ki slike in prostor po
vezufe v novo celoto. » Peter 
Gaber je subtilen avtor, ki 
se na svoj nacin odziva na 
aktualno druzbo. Spominja 
me na grsko drama, dobro 
je zapletel, odpletel pa se 
ni,« se dodaja Bostjan Sok
lic, ob tern pa umetnik raz
rnislja: »Vcasih slikarn in 
ne vem natancno, v kaksno 
smer grem. Preprosto pus
tim, da slika nastaja sama, 
seveda pa sem vseskozi v 
dialogu z njo. Najbrz drzi, 
da to se ni zadnje poglavje, 
priznam pa, dame zelo za
nima, kam to gre.« 

Razstava bo na ogled do 
10. julija, ze v soboto, u. ju
nija, ob 10. uri bosta po raz
stavi vodila· kustos in ume
tnik, pogovor s slednjim pa 
bona sporedu ·29. junija. 

uspeh. Nagrado lahko prej
me vsak skladatelj , ki stalno 
zivi in deluje v slovenskem 
kulturnem prostoru. 

V stanovskem Drustvu slo
venskih skladateljev so za le
tosnjega Kozinovega nagra
jenca izbrali s.kladatelja Da
rnijana Mocnika, ki je letos 
ze prejel tudi nagrado Pre
semovega sklada za ustvar
jalni opus vokalne in vokal- · 
no-instrumentalne glasbe 
v zadnjih treh letih. Najvis
je strokovno priznanje skla
dateljev pa bo prejel za zao
krozen sakralni opus. Pode
litev pa bo v cetrtek, 2. junija, 
ob 12. uri v Kogojevi dvorani 
Drustva slovenski,l-1 skladate
ljev, njegovo skladbo Magni
ficat za solo sopran pa bo iz. 
vedla skladateljeva sestra so
pranistka Marta Mocnik Pirc. 


