
Izbor del iz zbirke na O� dr. Pavla Lunaèka, v kateri je blizu 500 ilustracij.
Razstavo bosta uradno odprla
�upan �entruperta

in predsednik UO 30. Slovenskega knji�nega sejma
Kuratorka

Na odprtju predpremierna predstavitev uglasbljene poezije:

12. 11., bere  * za babice in vnukinje in vse vmes
:  * ob izidu slikanice, sve�e iz tiskarne!

ilustracije Milanka Fabjanèiè, oblikovanje Teja Ideja

13. 11., bereta  in  * za otroke in odrasle
: Slovenec v Prepovedanem mestu

slikanica je prejemnica nagrade dr. Kristine Brenkove za leto 2014 * èestitamo!

19. 11., bere  * za odra�èajoèe v nostalgiji
:

in
oblikovanje Milena Santosh Oblak Erzno�nik

20. 11., bere * za mladino in odrasle, ki bi radi ... razumeli
: , 2. del sage Pozabljeni

ilustracija in oblikovanje naslovnice Jelisaveta   urièiæ in Jernej Kovaè Myint

26. 11., bere * za mlade in vse, ki bi jih radi razumeli
: , 2. del sage Pravi svet

oblikovanje naslovnice Sandra Pohole, K8 dizajn

27. 11., bereta in resnièna junaka iz knjige
: , Listi iz �anovega in Sarinega ljubezenskega

dnevnika * predstavljamo ob izidu, sve�e iz tiskarne!
ilustracije Aleks Zupan Arsov, oblikovanje Andreja Uraniè, ADA design

V A B L J E N I
www.ph-red.net  040 522 040  tadeja@ph-red.net

galerija@ljubljana.si, 01 306 11 71
Stekleni atrij Mestne hi�e je odprt vse dni od 8. do 20. ure



Strast v vsakem delu obrodi prese�ke, ki nepredvidljivo prerastejo
ustvarjalko ali ustvarjalca, ko se dotaknejo src in misli radovednih; in to
zdaj, potem in �e pozneje.

Dobra knjiga dobi status klasike in u�esa, ker jo gremo vedno znova
brat, ilustratorke in ilustratorji dobijo nagrade, razko�ne slikanice pa
pridejo spet in spet brat otroci in z njimi odrasli ... Tudi galerijska
zbirka kot knjiga in njena likovna oprema, ker nastajajo z vizijo in s
strastjo, spro�ijo valove. Ti ponesejo �tevilne sanjaèe in raziskovalne
duhove do pokrajin, ki jih brez knjig ne bi mogli niti sanjati. Do
pokrajin na zemljevidu ali �e kje na obzorju, ki se mu po novem reèe
Laniakea.

Najbolj�e je vse skupaj v filmu o znameniti slikarki Beatrix Potter
razlo�ila zasanjana naslovna junakinja:

Po letih truda in zavraèanja njenih avtorskih slikanic je sèasoma s
svojim delom tako obogatela, da je lahko na dra�bah velikih posesti
na severozahodu Anglije z naèrtnimi nakupi preglasila podjetne
gradbince. Tako ima sanjanje, ki se je prevedlo v njeno pisanje in
risanje znamenitih povesti o Petru Zajcu, po dobrih sto letih �e eno
ime: Lake District, narodni park.

Naj vas ustvarjanje in sanje, ki se rodijo z njim, popeljejo tja, kamor
spadate.

dela Smrekarjevih nagrajencev Bienala slovenske ilustracije in drugih avtorjev:

Profesor Jo�e Zupan (Schwentnerjev nagrajenec 2014) je zaèel
razvijati izvirno zbirko ilustracij pred dvajsetimi leti v �entrupertu na
Dolenjskem. Zdaj ima ta edina tako obse�na zbirka v Sloveniji
razko�no galerijo na �oli, poimenovani po dr. Pavlu Lunaèku (to je bil
�upan Ljubljane leta 1945!). Kar naprej jo prihajajo spoznavat
radovedne�i iz Slovenije in tujine.

Veèino od blizu 500 ilustracij v zbirki so avtorji podarili zbiratelju, ta
pa jih je podaril �oli; nekaj jih je za zbirko odkupila Obèina �entrupert.
Ob 20. obletnici so nekatere izmed njih pripotovale na inspirativen
obisk do Ljubljane.

Vabljeni, da si jih ogledate in prisluhnite javnim branjem!

Obèina �entrupert


