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Spoštovani !

Živimo v hit�ih časih. In kdaj pa kdaj resnično pot�ebujemo nekaj, da lahko “g�emo tja, kjer je vse po naše”. Takšen svet 
nam ponuja likovno ust�arjanje. Tudi ot�oci in mladost�iki si z likovnim izražanjem pomagajo bolj, kot si lahko sploh

 predstavljamo. Med ust�arjanjem se sprostijo in izrazijo vse, česar ne morejo sicer.

Pablo Picasso je rekel: »Ne rečem vsega, a naslikam vse.« Komunikacija in izražanje skozi umet�ost je veliko lažja. To 
izrazito drži za ot�oke, ki težko govor�o opredelijo svoje pot�ebe, želje, težave in čust�a.

Zato se premalokrat zavedamo, kako pomembno je gojiti likovno ust�arjanje.  To velja t�di za ot�oke s posebnimi pot�e-
bami, ki velikokrat ostanejo na meji doživljanja sveta in last�ega izražanja, za vedno svobodni in brez pričkovanj. 

Likovna dela na razstavi učencev PŠ dr. Janka Šlebigerja predstavljajo le delček njihovega ust�arjanja. Kljub temu kažejo na 
izčr�no bogast�o njihovega likovnega sveta. 

Sandra Sep, prof. likovne umetnosti

Osnovna šola Gornja Radgona
s Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja

Prežihova 1, 9250 Gornja Radgona

 

Aljine mandale

Skladnost in uravnovešena oblika, moč, ki se prebija iz središča 
mandale, navdušuje vsakega opazovalca in ga spodbuja, da poišče 
last�o središče. Že od nekdaj je služila kot osnovni simbol pri 
osredotočanju, meditaciji, osebnost�o zrelost�em procesu, zaščiti 
in zdravljenju. Mandale lahko rišemo, bar�amo, zlagamo. 
Medtem ko jih opazujete, lahko doživljate umirjenost, lepoto, 
koncent�acijo, har�onijo in urejenost last�ih misli. Hočeš nočeš 
te srkajo vase in te vabijo k odkrivanju neskončnega.
Pred nekaj leti jih je odkrila t�di Alja. Najprej jih je začela zgolj 
bar�ati, nato je sledilo zapolnjevanje ploskev s pikicami. Danes 
je pri izražanju in izbiri bar� popolnoma svobodna.  Občasno jih 
ust�arja t�di sama. Ob ust�arjanju doživlja globoko zbranost in 
povezanost s seboj. Njena natančnost in občutek za lepo dajeta 
rezultate, ki govorijo sami zase.

Ot�oritev razstave bo v 
ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 16. uri,  v jedilnici OŠ Gor�ja Radgona

 Vljudno vabljeni!


