
12 I{ u l Tu R ,~ info@g-glas.si 

___, 

GORENJSKI GIAS 

torek, 28. februarja 2023 

f;t' 1}-

Prvič ra_zstavlja·v 
centr~ starejših 

Vi kend-ku ltu re v Besn-ici 
V DEOS Centru starejših Medvode s:voja dela 
razstavlja Vesna Z9rko. 

: Kulturno društvo (KD) Jožefa Paplerja Besnica je prejšnji teden povabilo na kulturno dogajanje, ki je 
1 trajalo od četrt_ka do sobote, poimenovali pa so ga-Vikend kulture 2023. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode .:. Predstavlja se z 
izborom slik, ilustracij in ka
rikatur oziroma »vic portre
tov«, kot jih imenuje. Raz. 
stava jena ogled od 15. febru
arja do 30:-aprila. 

Vesna Zorko je že kot de
klica rada risala. Navdušila 
jo je mama Ljubica, ki slika 
predvsem krajine in cvetlice. 
»Zadnja leta se je moje živ
ljenje vrtelo predvsem okrog 

modno oblikovanje, : nato 
študij nadaljevala na ,'Jca· 
demiji za likovno umetnost 
v Ljubljani, smer slikarstvo. 
Ob pomoči partnerja• sem . 
pred časom pustila redno ! 
službo in se ·po4a1a na nego- : 
tovo, a barvito samo.stojno 
pot,« je pojasnila Vesna Zor
_ko, ki ustvarja_ pod imenom 
VesnaArt. V medvoško obči-

. no se je preselila· z Jesenic. 
V novem domačem okolju 
se predstavljad.rugič. Junija 

AuNKABRUN 

Zgornja Besnica - Najpr~j je 
v sredo;22. februarja, dopol
dne otrolie v športni dvora
ni. Podružnične šole Besni
ca obiskal prevajalec, stan
dup komik in nekdanji so
vašQD Boštjan Gorenc • Pi• 
žarna: Obonstvo - otroci od · 
1. do 5. razreda - so v iljego- · 
veni nastopu užival{ in tudi · 
pogumno sodelovali. Piža
ma je nastop začel Z eno SVO· 

jih ·pravljjc, nadaljeval z· iz. · 
rmšljeno glede na. ideje ot
rok, tretja pa je bila pravza
prav o rusid in grdinid, a v 
njegovi pr~bleld, povedana 
z njegovo noto. _. - . . · · 
. Vil,end kulture se je nada- Boštjan Gorenc· Pihma ''"°' "'"" '"" 
!jeva! tudi naslednji dan, ko 

~ • ' . . 

so proti večeru v gasilskem . mirovalo, ~ vseen~ so prip
domu v Zgornji ·Besnici od- ravili t. i. recital iz nasJo: 
prli ·razstav.Q domačega aka: njača, ga posneli in dali na 
dems_kega · slikarja Franca ogled na splet, na platfqr; 
Beštra. Uvod v odprtje se je mo . YouTube. »Franc Beš
začel z recitalom pesmi slo- ter pa je domačin, Id ustvar• 
venskihpesnicinpesnikovv .ja že vrsto let, letos pa smo .. 
izvedbi članic in članov kul- ga izzvali, ali bi imel samos-_ 
tll!'Dega društva ter ob pod· . tojno razstavo v domačem 
lagi znanih·nežnih melodij, · kraju, da se nam predstavi s 

. Id jih je iz citer tokrat izva• kakšnimi novimi deli, in fe 
lani je razstavljala v Knjižni• .. l bljala Tarifa šifrer. Razstava izziv z veseljem sprejel,« je 

· d Medvode. · · ! je bila na ogled še ob dol~ še dodala. · 

Yesna Zorko·ln d~ltek rustave 1ro1,<,.,b,,,.,,'. 

Ustvarja predvserri portre- ! čenih urah v petek in sobo-
te in karikature po naročilu, ! to, pri recitalu na: odprtju pa Ideje črpa Iz sveta sanj .. 
slike.v alqilnl, oljni in meša- ! so sodelovale Mojca Obed, Prane ieštei je na ogled • 
ni tehriild, ilustracije in unl- · ! Simona Oslovi~, Mira Vel• postavil 19 del. Ob uradnem :_ 

knjigah, .· naslovljenih . Ne
beško kraljestvo in Potova- · 
nje zavesti. Raznovrstni pri
zori, ·s" katerimi se srečuje
mo na slikah Franceta Beš- . 
tra, slikarju nedvomno zago
tavljajo posebno mesto med 
predstavnlkidomačegafigu-
ralnega __ slikarstva.« · 

·motiv, po katerem slikar rad 
posega. V nadaljevanju smo 
izvedeli še, da je slikal tudi . 
že razne či~, elektronska 
vezja. »Modema tehnika, 
elektronika me navdihuje-
ta. Tudi avtomobile sem že 
slikal. Rakete, mobitele ... ;, 
je ·našteval. Nekaj novejših 
slik na to temo Ima, vendar 
so redkejše, mu pa ostajajo 
še ideje za napref: 

Stika te upravltena; te v 
gledalcu sprotr_reakcl)o 

dveh hčerk in ~lužbe, Id sem 
fo nadvse rada opravljala, ni 
1>3 Imela nobene povezave z 
mojo _resnično strastjo. Tri• 
nafst let sem bila cestninska 
nadzornica. Sicer pa sem za • • 
klfučila Srednjo Aolo za obli• 
kovanje In fotografijo,_ smer 

katna dar!Ja'.za različne pri• ! kavrh, Mojca Trofu, · :tiva odprtju na' večeru kulture · 
lotriostl. · · · ! Slavec in Bu~ Mesec . je.bil tudi prisoten, !al<o da 

i štulu. ~ledn~!} Udi YOd _ _:_J J]lO ~e!lko o njem in raista--
...-- ------....:..-.-. ....;.. ______ -. . "".-.-~--- ! ja.:pod,užriičiie šole v Bes- vljenih delih izvedeli nepos-

Ko so ga vprašali, ali ved• 
no uporablja močne barve, 
je odg~\'.Pril_; da s~ mu tu ttltl 

- ~ne zdijo močl\e terdaje vča
sih ustvarjal v živahnejših 
barvah. Po njegovem mne-

. nju· pa je slika dobra, če je v · 
. njej čim več-odtenkov in to
nov v osnovi zelo malo glav
nih barY. Poudaril je tudi, da. 
idejo, preden jo skicira in 

,- - -- •·c - · ~'- ,- - -- ! rud in predsednica kultur- redno od avtorja, skozi po-

slov. enska pecv V Kro· p1' : negadruštva,atokrat,kotje govor.Zauvodpasmopris~ 
! povedala, je bila v vlogi pred- luhnili prebranim besedam, . Franc Bešter,,.,.,.,,..,,,., ·. 
! sednice. ki jih je o Beštru zapisal dlif. 
i Zaniqialo nas je, kako so Damir Clobočnik. Slednji· 

V Kropi bo ta petek potekal strokovni simpozij 70 
let odkritja Slovenske peči v Kropi. · 

! se nastopajoče odločile, ka." pravi: · »Akademski slikar 
! tere_ ~mi bodo ,prebira- Franc Bešter ustvarja pred
i le. Mes.ec Štularjeva je raz-· vsem·y tehniki akril na plat~ 

in arheologije ter konserva: ! !ožila: »Odločile ·smo se za . nu, večinoma v siogu pad-
···· · · ·· · ······· ·· ·· ·· · ···· · ·· ·· · ·· · · · · to~ske stroke. V sklepnem ~- slovenske še živeče ~vtor• ·realiz~a. Ideje ~a iz sveta -
Kropa - Arheološki ostan- delu simpozija je·predviden ! je. Mojca Trojar je _izbrala sanj, ukvarja se tudi s slika-

IGORl<AVČIČ 

ki Slo.venske peči S(?. za razi- ogled arheoloških ostankov ! _ ovajs·et, trideset ~jig in po- njem pokrajine; p~ed_vsem 
skovan je železarstva na Slo- · Slovenske peči v Dnu nad ! tem smo se usedle; brskale pa ga privlačijo stari deli vasi 
venskem in železarskega Kropo. Namen simpozija ! in tako je vsaka našla dve, tri · in mest. V novejšem času se 
območja Vzhodnih A)p iz. · je spodbuditi strokovno jav- ! j:,esmi, ki so jo v tistem tre• veliko posveča tudi ilustrira-
jemnega pomena. Tehniški nost k raziskciv~ju in Vied- ! .nutku pritegnile.« Nadalje- nju pravljic in fantazijskih 
spomenik Slovenska peč, ki noteriju arheološkili ostan- ! vala je, da je bil to tretji Vi- zgodb. Filozofijo, ki. je os-
so ga pred sedmimi deseti~- kov Slovenske peči in. za. ! kend kulture v živo, v .času nova: njegovih slik, kot pisa-
tji odlirili v Kropi, dokumen- četkox razvoja železarskih· ! .epidemijepajedruštvosicer telj ~jevdvehizdanih 
tira avtohtoni način taljenja naselij na Slovenskem na ! · · · 
železa na prehodu iz sre- prehodu v novi vek. Refera- ! 
dnjega v novi vek in je edina ti simpozija bodo objavlje- : 
ohranjena tovrstna talilna ni v tematski številki Vigenj-• ! 
peč v Evropi. Simpozij_ob tej ca, glasila Kovaškega muze•. ! 
pomembni obletnici orga- ja v Kropi, katerega predvi- ! 
njzirajo Muzeji radovljiške den izid in predstavitev bos- ] 
občine in Kulturno društvo ta v okviru tradicionalne pri- ' 
Kropa v sodelovanju s Tu- .reditve Kovaški šmaren ob 
rističnlm društvom Kropa, krajevnem prazniku 8. juli0 

. Krajevno skupnostjo Kropa · ja 2023. 
in Osnovno šolo Staneta Ža• V spremljevalnem progra- [ 
garja Upnica. . mu simpozija bo v avli Kul- j 

Na simpoziju, ki bo 3. turnega doma predsiavitev : 
marca potekal v veliki dvora- sodelujočih društev in orga-
ni Kulturnega doma v Kropi, nizadj v Kovaškem muzeju 
bodosodelovalistrokavnjaki Kropa pa bodo organizirali 

Bešter je nadaljeval, da 
je zaradi boljšega razume' 
vanja slike opremil z · nekaj . 
stavki, podpisi. Na slikah 
smo tako videli predmete iz 
vsakdanjega življenja, a po 
slikarjevih besedah_: ~stva
ri so znane, a iz našega sve
ta postavljene. v nenavadne 
odnose in kontekste. Stvari 
tudi lebdijo brezt~žnostno.« 

• Tako smo videli čokolado, 
ribe, ptice, črke, gobe, ki se 
pri Beštru sploh rade pojav
ljajo. In )cristale - tudi to je 

's področij geologije, rudar- ogled Slovenske peči in vi-
stva, metalurgije, zgodovine . genjca Vice. i Odprtje razstave je pospremil tudi recital z zvoki citer v ozadju. , ,,,;,. ..,.,., '"" 

prenese °"' platno, najprej 
do potankosti razvije v gla
vi. V sanjah- ne_ vidi tiste• 
ga, kar morda odsevajo sli
ke. Zapomni si prizor, Id pa 
je spodbuda za navdih, ide
jo. Potem o tem razmišlja, 

· predeluje zamisel in marsi
kaj mora vzeti iz našega sve
ta, da-nazadnje ideja v gl;,vi 
dozori. In ko čuti. da je zre
la; jo prenese na platno. » To 
niso sanje kot t,tke, sanje so 
neka spodbuda, ki daje neke 
nove icjeje - v tem smislu.« 
Dokler ne pride do končne 
realizacije slike, je proces 
ustvarjanja precej komple
ksen. • 1 n vseh dejavnikov 
se verjetno niti ne zavedam,. 
ker je vmes veliko iracional
nih, ki vplivajo na končni iz. 
delek,« dodaja. Ravno tako 
nanj in na nfegovo ustvarjal
nost vpliva njegov kraj . 

Franc Bešter se je ob kon• 
cu kulturnega-Večera strinjal 
tudi s trditvijo obiskovalca, 
da morajo slike v opazoval
cu vzbuditi _neko razmišlja
nje. »Slika je upravičena, če 
v gledalcu sproži reakcijo,« 
mu je pritrdil. 




