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Nedelja in prazniki zaprto.

RAZSTAVA MOZAIKOV
»RAZISKOVANJA«
Sekcija Mozaiki je najmlajša sekcija KD Rak Rakek.
Mozaike so člani najprej izdelovali v okviru likovne sekcije, zaradi
izjemnega zanimanja za ustvarjanje mozaikov pa je bila leta
2017 ustanovljena mozaična sekcija pod mentorstvom Eve Ule
kjer iz različnih materialov z veliko potrpežljivosti in natančnosti
ustvarjajo čudovite izdelke. Prevladujejo naravni materiali – kamni,
peski, stekla, keramične ploščice…, lani pa so poskusili ustvariti
tudi svoj keramični material in z njim izdelati nove umetnine.
Mozaična sekcija si postavlja ambiciozne načrte, ki jih tudi zelo
uspešno izpolnjuje. Trije veliki projekti so že realizirani: mozaična
stena pred stranskim vhodom v OŠ Rakek, na kateri so živali iz
naših gozdov, mozaična stena pred Gostilno Furman na Rakeku,
kjer lahko občudujemo pisane kroge različnih velikosti, pred nekaj
dnevi pa so odkrili novo mozaično steno ob DEOS Centru starejših
občanov v Cerknici. Ta stena je nastala na pobudo Silvestra Bajca,
ki nam je poslal povabilo iz Mehike in je ena izmed trenutno 260
sten v 50 državah na petih kontinentih v sklopu humanitarne
akcije Fundacije Conin pod geslom »Za svet brez lačnih otrok«.
Tako se trudijo s projekti sodelovati z lokalno skupnostjo in dajejo
pečat podobi domačega kraja.
Mozaiki, s katerimi se vam predstavljajo, so nastali v sezonah
2018 in 2019.
Ustvarjalci so iz oglatih črepinj pričarali vrtinčaste zavoje in iz
trdote priklicali gibanje in življenje. Izdelava mozaika zahteva
ustvarjalca s smislom za podrobnosti, kombinacijo barv in
oblikovno dovršenost. Poleg vsega mora biti izdelovalec mozaika
pripravljen žrtvovati ogromno časa.
Svoje stvaritve redno razstavljajo v domačem kraju, z razstavami
pa so sodelovali že v gradu Snežnik, galeriji Krpan v Cerknici, v
Ormožu, Sežani, Logatcu, Prezidu na Hrvaškem … Tokrat se prvič
predstavljajo v Idriji. In upamo, da ne zadnjič…
Predstavljajo se:
JOLANDA CERKVENIK, JOŽICA DOLES, VIOLETA DOLES, VIDA
ISTENIČ, ANITA KRAJC, EJKA KRANJC, BARBKA KRAŠEVEC,
MARTA KVATERNIK, BARBARA KUMAR, KLAVDIJA MELE, DIVNA
MARTINČIČ, ANA MATIČIČ, AJDA PETRIČ, KARMEN PETRIČ,
MARA SARKIČ, KAROLINA STRLE, ROMANA STRLE, KARMEN
SUBOTIČ DOBRIN, INES SUBOTIČ JAKOPANEC, IRENA ŠIVEC,
KLAVDIJA ŠVIGELJ, MARIJA TURK, JOŽA TURK, EVA ULE, SONJA
VRHOVNIK, ERIKA ŽNIDARIČ,
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