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Marussigova Mreža 
MAJA: BERTONCELJ 
······································· 
Medvode- Jurij Marussigje 
pred kratkim izdal svoj prvi 
roman. Poimenoval ga je 
Mreža. Gre za ribiško mre• 
žo. Zelo blizu mu je namreč 
morje. V njem vidi več kot 

tako ljubezenski kot življenj• 
ski zapleti. čas dogajanja je 
v petdesetih letih .prejšnje• 
ga stoletja in do današnjih 
dni,« je povedal Jurij Maru
ssig. Zgodbo je napisal že 
pred okrog dvajsetimi leti, 
znova pa jo Je na površje po· 

Jurij Marussig je svoj prvi roman sredi decembra predstavil 
v Knjižnici Medvode. Posamične odlomke sta prebirali 
sestri Sara in Kaja Bukovšak. f Fo10: artiiY ~l\jiinice Me-dvode 

večina l judi. To je čutiti tudi 
v njegovih delih. 

Na 248 straneh tokrat 
predstavlja izntlšljeno zgod• 
bo o ribiški družini iz Pira• 
na. »V ospredju je ribič, ki je 
bil tudi učitelj , pesnile, pisa• 
telj ... Gre torej za zanimivo 
podobnost z menoj. Glavni 
junak sem torej jaz, a v dru
gafuem času in prostoru. 
Življenje ribiča valovi gor in 
dol, kot morje; in je kot mre
ža, ki se trga, jo je treba š iva
ti, se zaplete, razplete ... Bori 
se za preživetje. Na koncu 
umre, vmes pa se d ogajajo 

tegnilvobdobjuomejitevza
radicovida-19.»Romansem 
začel predelovati. Mu je veli• 
ko manjkalo. Zg~ba ni bila 
dovolj dobro povezana ... Va• 
njo sem se poglobil in jo op• 
lemenitil. V letu in pol je 
nastala takšna, kot je obja• 
vljena,« pravi. 

Pred romanom Mreža 
je izdal že osem pesniških 
zbirk, nekaj še skupaj z dru· 
gimi pesniki, in tri zbirke 
pravljic. V nastajanju je že 
nov roman. Kraj dogajanja 
bo znova Piran, glavna nit 
pa življenje duhovnika. 

črno-bele fotografije 
MAJA BERTONCElf 

Medvode -V Knjižnici Med· 
vode skozi celo leto potekajo 
razstave. še do vključno 13-
januarja so oa ogled fotogra· 
lije sedmih članov fotosekci
je domačega KUD Folite iz 
Medvod. Ada Trkulja, Boris 
Primožič, Greta Skvarča, l re• 
na Krasnik, Irena Marsich, 

Matevž Jekler in Peter Slapar 
so si tokrat zastavili cilj foto
grafirati in obdelati fotogra• 
lije v črno-beli tehniki high 
key in low key. Vsak se pred• 
stavlja s štirimi deli. Odpr• 
tje nove razstave pa bo 18. ja
nuarja. Imenovala se bo Od 
črne do bele, s svojimi slika• 
mi pa se bo predstavila Man
ca T onja Rismondo. 

V Knjižnici Medvode razstavljajo člani fotosekcije KUD 
Fofite. / folo: ~hja Jekltr 

K u l Tu RA info@g~s.si 
GORENJSKI cu.s 

torek, 10. januarja 2023 

·, ' 3 

čopka in kapitan Valček 
Predstava z naslovom Deklica in kapitan je premiero doživela na odru Velike dvorane Doma kulture 
Kamnik v drugi polovici decembra. 

ALENKA BRUN 

Kamnik-Gre v bistvu za Jut• 
kovno predstavo za otroke in 
tudi starejše, kjer sta p rak• 
lično za vse - od idejne za· 
snove do rekvizitov, besedi
la, lutk, scenografije, reži• 
je in na koncu igre - poskr
bela Luna Ornik in Uroš Po• 
točnik. Oba živita v Ljublja
ni, vendar Potočnik veliko 
ustvarja v Kamniku. Ve□• 
noma pa ga sicer poznamo 
po filmskih vlogah, saj mu 
je film kot igralcu najbližji, 
pravi. Zadnje čase pa ga vidi
mo tudi v domaah nadalje• 
vankah. Poleg igre občasno 
režira, vodi igralske delav
nice ter seminarje in ustvar
ja avtorsko glasbo za gleda· 
liške predstave. Tudi ustvar• 
ja1ni <liapazon Lune Ornik 
je širok: deluje kot igralka -
animatorka lutk, režiserka, 
pripovedovalka in izdeloval
ka lutk. Je pa tudi ustanovite• 
ljica Gledališča Lalanit. 

Deklici najprej priskoči na pomoč kapitan, v predstavi pa nastopa tudi kit. / •••ocAl,ob BNo 

Ornikova in Potočnik se 
poznata še iz študentskih let, 
oba sta obiskovala AGRFf v 
Ljubljani. Pred dvema leto
ma sta že sodelovala pri Po
vodnem možu, ki je sicer do
živel premiero ravno tako na 
odru Velike dvorane v kam- . 
niškem Domu kulture, a za. 
radi epidemioloških ~
mer takrat s pomočjo spleta. 
Priredba slovenske ljudske 

pravljice lutkovna predsta• 
va Povodni mož se oa oder 
Doma kulture Kamnik vrača 
aprila letos v sklopu abonma• 
ja Karn'nčelc 

Tokratna predstava Dekli· 
ca in kapitan pa pripoveduje 
zgodbo o dveh slikopleskar• 
jih, ki imata nalogo,da prebe
lita gledališče. A med njunim 
delom, ki se sooča z burlesko 
v stilu risanke A je to, gre
do stvari v □sto drugo smer. 
Zaščitna folija hitro posta• 
ne morje, različna orodja se 
spremenijo v figure in dol• 
gočasoa »malarija« oživi ... 
Prisrčno dogodivšaoo med 
deklico Čopko in kapitanom 

Med včeraj in jutri 

Valčkom, dopolnita še ptič in 
kit Slednja sta origarni lutki, 
ptič je nastal iz papirnatega 
letala, izvemo. Tudi ladja je 
origami, medtem ko kapita• 
na »igra« pleskarski valjček, 
čopka pa je iz čopiča. 

Ustvarjalca sta nam na 
kratko predstavila še sporo
čilnost predstave: ki je v ne• 
kem trenutku obarvana tudi 
okoljevarstveno. »Podnebne 
spremembe se dogajajo in 
niso omejene le oa določene 
predele sveta, ampak na celo
ten planet,« pravita. Začetek 
zgodbe je pleskarski, pri če· 
mer pa jima je uspelo vzpo
staviti tudi zanimivo relacijo 

med glavnima akterjema. 
» Zgodba se začne z likom le
nega šefa, ki nič nedela, in va• 
jeoko, ki je vsega kriva, mora 
vedno vse postoriti ... « Malce 
je v predstavi absurda. malce 
Montyja Pythona, še povesta. 

Odziv najmlajših na pre• 
mieri·je bil odličen. Interak
cija je stekla. Luna Ornik in 
Uroš Potočnik pa se zaveda
ta, da se jima lahko enkrat 
v prihodnosti zgodi, da na 
končno zastavljeno vpraša• 
nje o preživetju kita mogoče 
ne bosta dobila pozitivnega 
odgovora in tako zgodba ne 
bo imela srečnega konca ... 
A vseeno upata na najboljše. 

Prva letošnja skupinska razstava članov Kulturnega društva likovnikov Kranj nosi naslov Med včeraj in 
jutri. Gosti jo Kranjska hiša, na ogled pa bo do 5. februarja letos. 

ALENKA BRUN 

Kranj - Uvod v odprtje razsta• 
ve Med včeraj in jutri so zau• 
pali Urši Erjavc, ki je na Za· 
vodu za turizem in kulturo 
Kranj vodja galerije v Kranj• 
ski hiši. Odprtje je pospremil 
tudi krajši glasbeno-kulturni 
program, Erjavčeva pa je nato 
predala besedo slavnostne• 
mu govorniku dr. Dragu Pa
plerju. Ta je prisotnim prebral 
dve svoji pesmi, povedal ne• 
kaj o društvu in razstavi, ki je 
p rva skupinska razstava Kul· 
turnega društva likovnikov 
Kranj v letošnjem letu in v no
vem štiriletnem mandatnem 
obdobju društva 2022-2026. 

»Pred štirimi leti, ko je bilo 
društvo ustanovljeno, smo 
imeli prvo skupinsko razsta· 
vo z naslovom Izbruh življe
nja. Simboličen naslov, ki je 
ponazoril začetelc delovanja 
društva. V štirih letih je dru
štvo raslo, člani so ustvarja
li in sodelovali na skupinskih 

in samostojnih razstavah in 
dosegli tudi uspehe oa med· 
društvenih in regijskih nate
čajih ter državnih razstavah 
na likovnem področju in po
dročju fotografije.« 

Tokratna razstava na neki 
način retrospektivno odsli
kava ustvarjalnost prvega ob
dobja delovanja članov v dru· 
štvu, njen naslov pa ima tudi 
simbolni pomen v delova
nju društva, je nadaljeval Pa• 
pler. »Med 'včeraj', ko se ozi· 
ramo nazaj oa štiriletno delo 
društva pod vodstvom prve
ga predsednika in sedanjega 
člana društva Rajka Bogataja, 
in 'danes, jutri', ko je vodenje 
društva kot predsednica prev• 
zela Dragica Kurillo,«je pove• 
dal. Dotaknil se je tudi vsebi· 
ne razstave: »člani društva 
se predstavljajo v osnovnih 
likovnih tehnikah, ki naj bi 
bile osnova vsem slikarskim 
tehnikam, kot so akril, olje, 
kombinacija obeh in še dru
gih, novejših, povezanih z 

Za uvod v odprtje razstave Med včeraj in jutri je poskrbela 
Urša ErjavC, /Foro:Al,nh 8r1,1n 

napredkom kemijske tehno
logije.« Tako na stenah vidi
mo risbe, akvarel, olje, pastel, 
akril in tudi umetniško foto
grafijo. Razstavljenih je 24 
del dvajsetih avtorjev, med 
razstavljenimi fotografijami 
pa naletimo tudi na delo Juri• 
ja Kurilla, ki v teh dneh s svo
jintl podobami narave gos· 
tuje še v Tržiču, v tamkajšnji 

Galeriji Atrij. Na tržiški raz
stavi se predstavlja z bližnji· 
mi posnetki cvetlic in živali, 
predvsem žuželk, ki gledal
cem odkrivajo novo perspek· 
tivo in s tem novo razumeva
nje živega sveta, ki nas obda
ja. Odprta bo do konca janu• 
arja, medtem ko si razstavo 
Med včeraj in jutri v Kranju 
lahko ogleda te do 5. februarja . 


