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Loški glas, torek, 26. novembra 2019

45 €
OZ. 20 € ZA POSAMEZNO          
      PODROČJE TELESA

IPL laser 
(ni medicinski)

Iz hvaležnosti, da smo bili davnega leta 
1999 PRVI salon v SLOVENIJI, ki je 
začel izvajati laserske postopke, danes 
omogočamo VSEM, ki imajo željo po 
trajni odstranitvi dlačic, pomlajevanju ..., 
da si to lahko uresničijo.

MOJCA ZAPLOTNIK JAMNIK

Medicinsko Estetski Center Studio Ma                                                                                                      
Marija Zaplotnik Jamnik, s.p.

Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj
04 202 67 94

www.studioma-kozmetika.si

Fotona

NAJCENEJŠI LASERSKI POSTOPKI V SLOVENIJI 

Z MEDICINSKIM LASERJEM
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Za lepe praznike in spomine,  
knjigarna Ognjišče poskrbi!

Knjigi 
za otroke, 
primerni 

za Miklavževo 
darilo

ANGEL VARUH

ČAS ZA SVETEGA 
MIKLAVŽA

Bogata ponudba jaslic
Knjigarna Ognjišče

http://knjigarna.ognjisce.si

Odprto: 
pon. – pet.: 8h – 19h

sob.: 8h – 12h
KRANJ, Koroška c. 19
Telefon:     04 236 89 28

Igor Kavčič

Škofja Loka – V Loškem mu-
zeju, ki vseskozi, še posebej 
pa v zadnjih letih, tvorno so-
deluje in ob različnih prilo-
žnostih podaja roko Združe-
nju umetnikov Škofja Loka, 
so pregledno razstavo ob 
40-letnici obstoja in delova-
nja umestili v kontekst celo-
letnega muzejskega projek-
ta. Tokratna razstava, ki so 
jo odprli v tako rekoč celo-
tnih, obiskovalcem dosto-
pnih prostorih na Loškem 
gradu, ima namen celovite 
predstavitve umetniškega 
potenciala, pravzaprav pa iz-
jemne moči članov združe-
nja od ustanovitve do danes.
Da bi se lažje sprehodili 
Skozi čas in naprej, kot na-
poveduje naslov razstave, 
sta poskrbela kustosa Loške-
ga muzeja, umetnostna zgo-
dovinarja Barbara Sterle 
Vurnik in Boštjan Soklič, ki 
sta pripravila izbor, pri če-

mer sta se osredotočila na 
celovito predstavitev posa-
mičnih umetnikov v okviru 
skupinske razstave. Na 
ogled je tako kar 140 del 72 
sodelujočih avtorjev, ki sta 
jih odbirala zadnja dva me-
seca, ko sta obiskovala člane 

združenja v njihovih ustvar-
jalnih okoljih. "Povsod sva 
bila prijazno sprejeta, veseli 
pa me tudi, da pri izboru ni-
sva imela nobenih omejitev 
glede medija in formata," 
pove Sterle Vurnikova, So-
klič pa dodaja: "Naš namen 

ni bil predstaviti posamezne 
umetniške opuse, hkrati pa 
tudi ni šlo za enostavno po-
stavitev, ampak skrbno ana-
litično izbran projekt."
Jubilejna razstava se za nas, 
obiskovalce, začne, kjer se 
za to odločimo. Najobse-

žnejši izbor del je seveda na 
ogled v Galeriji Loškega gra-
du, umetniškim presežkom 
posameznih avtorjev skozi 
čas, vsak je predstavljen z 
najmanj dvema deloma, pa 
sledimo tudi po stalnih mu-
zejskih zbirkah, muzejski 

dnevni sobi, hodnikih, kape-
li … "Umetnikom smo tako 
ob pomembnem jubileju 
začasno prepustili večji del 
gradu, obenem pa smo 
umetnost postavili v dialog z 
drugimi disciplinami in 
drugimi časi," pojasni direk-
torica Loškega muzeja Saša 
Nabergoj. Na neki način s 
tem sledi Združenju, ki od 
vsega začetka leta 1979 de-
luje interdisciplinarno, saj 
se njegovi člani ukvarjajo s 
slikarstvom, kiparstvom, 
stripom, fotografijo, glasbo, 
gledališčem, literaturo, tapi-
serijami, rezbarstvom in pu-
blicistiko. 
"Vesela sem, da ste nas in 
naša dela s to razstavo ume-
stili v ta zgodovinski prostor 
muzeja in Škofje Loke. Prav 
Loški muzej ima nemalo za-
slug za obstoj in delovanje 
Združenja, prav tako pa tudi 
Občina Škofja Loka, ki je v 
vseh teh letih znala prisluh-
niti nam in našemu delova-
nju," je v nagovoru povedala 
aktualna predsednica Zdru-
ženja, slikarka Agata Pavlo-
vec.
Razstava bo na ogled do sre-
dine marca, 3. decembra ob 
17. uri bodo pripravili vode-
nje po razstavi, v januarju 
pa bo izšla tudi priložnostna 
publikacija o Združenju.

In čas odskoči na štirideset
Združenje umetnikov Škofja Loka z različnimi dogodki svojo štiridesetletnico praznuje že celo leto. Razstava Skozi čas in naprej 
na Loškem gradu dokazuje, da ima za to trden razlog. 

Povedli so nas skozi čas in usmerili naprej: ob mikrofonu 
kustosa razstave Barbara Sterle Vurnik in Boštjan Soklič, 
ob strani Agata Pavlovec in Saša Nabergoj. /Foto: Tina Dokl

Izkušena slikarska mojstra Berka in Franca Novinca, oba 
pred svojima slikama iz zgodnjega ustvarjalnega obdobja,  
v ozadju opazuje »mati Angela M.« kiparja Metoda Frlica. 

V kletnem razstavišču nas med drugim navduši odrska 
scenografija predstave Kako je Jaromir iskal srečo, ki jo je 
za Gledališče Glej Ljubljana leta 2011 postavila Jasna Vastl. 
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Igor Kavčič

Škofja Loka – V okviru Kri-
stalnega abonmaja v Sokol-
skem domu je bil preteklo 
sredo na sporedu koncert, 
posvečen 70-letnici sklada-
telja Petra Kopača, pianista 
in skladatelja ter dolgoletne-
ga ravnatelja Glasbene šole 
Škofja Loka. Njegov ustvar-
jalni opus posega predvsem 
na področje komorne in so-
listične glasbe, zadnjih ne-
kaj let, še posebej po upoko-
jitvi, pa ustvarja tudi za sim-
fonični orkester. Program 
koncerta je obsegal izbor 
njegovih del do leta 2018, 
od preludijev za klavir, so-

natine za flavto, glasbe za 
violino ali violo in klavir, 
klarinet in godalni kvartet 
do klavirskega tria in soli-
stičnih skladb za violino 
oziroma klavir. Posebej za-
nimiva je bila prva izvedba 
Romance, 2. stavka Concer-
tina za flavto in godala, pri-
redbe, ki so jo ob zaključku 
izvajali vsi nastopajoči. Ko-
pačevo glasbo so  izvajali 
skladateljev sin, violinist 
Andrej Kopač, violinistka 
Ana Julija Mlejnik in vio-
lončelist Miloš Mlejnik ter 
klarinetist Jože Kotar, pia-
nist Klemen Golner, flavtist 
Matej Zupan in violist Ya-
sumichi Iwaki.

Jubilej Petra Kopača

Poslušalce navdušile skladbe Petra Kopača


