Dobrodelnost umetnikov Rotary

V Plemljevi vili na Bledu je pretekli teden potekala mednarodna umetniška in dobrodelna kolonija
Umetniki v Rotary, na kateri je ustvarjalo štirinajst umetnikov iz Slovenije in Makedonije.
Igor

Kavčič

-

Bled
Na šestdnevni likovni koloniji v čudovitem okolju Plemljeve vile na Bledu je
prejšnji teden sodelovalo 14
likovnih umetnikov iz Slovenije in Makedonije, katerih
umetniška dela bodo konec
maja prodali na dražbi in izkupiček namenili v dobrodelne namene. Umetniška kolonija na Bledu je namreč prva
v vrsti akcij v okviru mednarodnega dobrodelnega projekta Umetniki v Rotarv.
Projekt je nastal ob stoletnici Rotarv fundacije na pobudo Rotarv kluba Logatec in v

sodelovanju z vodstvom Rotarv Slovenija Distrikta 1912.
Projekt združuje umetnike,
ki so hkrati rudi člani Rotary klubov, ki so pripravljeni z
donacijo svojih del prispevati k humanitarnosti. Dobrodelne umetniške kolonije naj
bi postopoma pripravili tudi
v drugih državah sveta, zajele naj bi vedno več umetnikov
in ustvarjalcev ter s tem širile
humanitarno poslanstvo projekta Umetniki v Rotarv.
»Slovenski rotarijci letno izvedemo okrog 130 dobrodelnih projektov, s katerimi zberemo več kot sedemsto tisoč
evrov, skupaj z Makedonci,

-

ki sodelujejo tudi tokrat, pa
je tovrstnih donacij za približno milijon evrov,« je povedal Jože Zadravec, aktualni Guverner Distrikta 1912,
in dodal, da v 112 Rotarv klubih združujejo okrog 2300
članov. »Hvala organizatorju dobrodelne kolonije Rotarv klubu Logatec in predvsem
umetnikom, ki žrtvujejo svoj
čas in ustvarjalnost za humanitarni namen.«

Na Bledu so ustvarjali umetniki iz različnih Rotarv klubov po Sloveniji, med njimi
Dime Temkov (vodja projekta), Klavdij Tutta, Vladimir Pezdirc, Maša Gala,

Skupinska fotografija ob predstavitvi projekta Umetniki v Rotarv na vrtu Plemljeve vile
na Bledu
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Klementina Golija, Vasja
Ulrih, Siniša Rančov, Jože
Marinč, Jožef Vrščaj, Klemen
Brun, Vinko Železnikar, Danilo Cvetnič, in dva predstavnika Rotarv klubov iz Makedonije Zoran Jakimovski in
Živko Prendžov. Pozdravil
jih je tudi blejski župan Janez Fajfar in poudaril, da na
ta način nadaljujejo plemenito delo, ki je bilo značilno za
nekdanjega lastnika matematika Josipa Plemlja, tudi enega ustanoviteljev in prvega
rektorja Univerze v Ljubljani.
Dražba, ki jo bo vodil Mitja Meršol, bo potekala na
distriktni konferenci Rotarv Slovenija 27. maja v Hotelu Union, izkupiček od prodaje del pa bo razdeljen v dobrodelne namene, in sicer za
tri projekte: letovanje otrok
iz socialno šibkejših okolij v
Soča centru, projelct Handicamp in mednarodni projekt
Rotarv Internationala Clean
vvater. Kot je še povedal Zadravec, bi radi zbrali vsaj 12
tisoč evrov, prepričan pa je,
da bodo na dražbi zbrali precej več. V petek so udeleženci kolonije simbolno podpisali tudi dokument s pobudo
Umetniki v Rotarv.

Rotary z umetniško dobrodelno kolonijo na
Bledu
Bled, 15. aprila - V organizaciji Rotary kluba Logatec ta teden na Bledu poteka
mednarodna umetniška in dobrodelna kolonija Umetniki v Rotary. Na šestdnevni
likovni koloniji, ki se zaključuje v nedeljo, sodeluje 14 umetnikov iz Slovenije in
Makedonije. Njihova umetniška dela bodo prodali na dražbi in izkupiček namenili v
dobrodelne namene.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 1.847 znakov (brez presledkov) oziroma 300 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov
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Dobrodelna umetniška kolonija Umetniki v
Rotary bo potekala od 11. do 16. aprila 2017 v
Plemljevi vili na Bledu.
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Na šestdnevni likovni koloniji bo sodelovalo 15
umetnikov iz Slovenije in Makedonije, njihova
umetniška dela pa bomo prodali na dražbi in
izkupiček namenili v dobrodelne namene za
vse tiste, ki potrebujejo podporo in
manifestacijo humanizma (Soča center,
Handicamp, Rotary International - za vodo).
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Dražba bo potekala na konferenci Rotary
Slovenija 27. maja v Hotelu Union.
Umetnost povezuje. Dobrodelnost povezuje.
Umetniška kolonija na Bledu je prva v vrsti
akcij v okviru mednarodnega dobrodelnega
projekta Umetniki v Rotary. Projekt je nastal ob
100. obletnici Rotary Fundacije na pobudo
Rotary kluba Logatec in v sodelovanjem z
vodstvom Rotary Slovenija - Distrikta 1912.

Zvrst: umetniška kolonija
Kraj: Bled
Lokacija: Plemljeva vila, Prešernova cesta 39
Datum: Od 11. April 2017 do 16. April 2017
med 15:00 in 23:59

Sodelujoči:
Zaznamki
Rotary Slovenija
1. Klavdij Tutta, akademski slikar, RC Kranj
Prireditve, drugo, Gorenjska
2. Vladimir Pezdirc, profesor oblikovanja
ALUO, RC Ljubljana
3. Maša Gala, akademska slikarka, RC Nike
4. Klementina Golija Tutta, akademska slikarka, RC Julije
5. Dime Temkov, akademski grafik, RC Logatec
6. Vasja Ulrih, akademski kipar, RC Logatec
7. Siniša Rančov, grafik, snemalec in fotograf, kandidat RC Logatec
8. Jože Marinč. akademski slikar, RC Novo Mesto
9. Jožef Vrščaj, akademski kipar, RC Semič-Bela krajina
10. Klemen Brun, akademski slikar, RC Solkan-Siliganum
11. Vinko Železnikar, akademski slikar, RC Domžale
12. Danilo Cvetnič, umetniški fotograf in član RC Maribor bo doniral likovno delo ker se ne more
udeležiti kolonije.

Zadnje dodane prireditve

Skodelica kulture
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Rotary Makedonija:
13. Zoran Jakimovski, akademski grafik, RC Kumanovo
14. Živko Prendžov, akademski slikar, RC Veles
15. Goce Nanevski, akademski kipar, RC Skopje
GlinaFina: nakit, gumbki,
magnetki, broške iz ...

Danilo Florjančič-Danijel
Josip Rudar: ...
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Za dodajanje slik morate biti prijavljeni! Prijava

Ni nobene slike!

Komentarji:

Marin Berovič

Za komentiranje morate biti prijavljeni! Prijava

Ni nobenega komentarja!
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Na portalu prireditve objavljamo najave prireditev, ki vključujejo predvsem kulturne, zabavne, otroške ter športne dogodke.
Multimedijski center si pridružuje pravico, da ne objavi določene prireditve, kadar presodi, da ni v skladu z uredniško politiko portala.
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V Plemljevi vili na Bledu je potekala likovna kolonija
15 umetnikov iz Slovenije in Makedonije v okviru
mednarodnega dobrodelnega projekta Umetniki
v Rotary. Nastal je ob stoletnici Rotary Fundacije,
pobudniki pa so Rotary klub Logatec, akademski slikar
Umetniška
J2^^^^^2 m arn it-kt
dela bodo prodana na dražbi na distriktni konferenci
Rotary Slovenija 27. maja v ljubljanskem hotelu
Union, izkupiček pa bodo namenili v dobrodelne
namene vsem, ki potrebujejo podporo in manifestacijo
humanizma.

