Nagrajenke in nagrajenci natečaja Umetnije

Natečaj Umetnije je tudi v letošnjem šolskem letu odrival umetnike, ki živijo v
vas, dijakinjah in dijakih Srednje šole Slovenska Bistrica, skušal je vsaj malo
začutiti vašo ustvarjalnost, izvirnost, vaš unikaten pogled na življenje, ki ga
predstavljate tudi s svojimi slikami, risbami, fotografijami, poezijo, zgodbami,
filmi in lutkovnim, gledališkim in glasbenim ustvarjanjem.

Prireditev Umetnije sta letos odlično vodila Maruša Mlakar iz 1. b in Aljaž Ozimič
iz 2. a, poezijo sta brali Ana Grašič iz 1. b in Neva Zalokar iz 3. č, odličen uvod v
pravljično praznično dogajanje pa je bila pravljica o mačku Robertu, ki jo je
pripovedovala naša gostja, gospa Darja Plavčak iz bistriške knjižnice.
Posebno presenečenje za dijake je bil zagotovo obisk slavnega plesalca, našega
nekdanjega dijaka Aljaža Škorjanca, ki je trenutno zaposlen na televizijski hiši
BBC v Londonu, kjer v oddaji Strictly come dancing pleše z znanimi osebami.
Čeprav na odru ni plesal, nas je navdušil, ko je pripovedoval o svojih začetkih,
spominih na srednjo šolo v Slovenski Bistrici, o svojem delu v Londonu in o vseh
slavnih osebah, s katerimi se je v oddaji že srečal in z njimi seveda tudi zaplesal.
In kdo so letošnji nagrajenci natečaja Umetnije?
KNJIŽEVNOST
1.
2.
3.
4.
5.

mesto: Lana Prosenak in Julija Fridrih
mesto: Iris Motaln
mesto: Anne-Mari Očko
mesto: Metka Adan
mesto: Maša Dobranič in neznana pesnica iz ekonomskega programa
s pesmimi v angleščini

Posebno priznanje je za svoje malo drugačno ljubezensko pismo materinščini
prejel dolgoletni voditelj Umetnij Luka Mihailović Potrč iz 4. b.

Pozdravljen.
Da, ti.
Ti, majhna lutka v rokah Vélikega brata.
Še vedno verjameš, da si svoboden?
O, sladki prividi naivnežev!

Odpri oči, prijatelj.
Nočeš?
Tudi prav.
Pa žívi odet v nežno mehkobo laži.
Verjemi, da svobodno letiš v višavah življenja.
Še naprej utapljaj resnico v morju opoja.
Toda morda boš nekoč trdo pristal na tleh grobe resnice.
Takrat boš spoznal svojo naivnost,
še kako jo boš obžaloval.
Do takrat pa uživaj v svoji slepoti.
Uživaj v ustvarjanju svojega življenja, nad katerim imaš popoln nadzor.
Življenja, ki ga krojiš zgolj in samo ti.
Oziroma tako vsaj verjameš, kajne?
O, Veliki brat se ne strinja.
(Lana Prosenak)

Vsak dan enako.
Bori se sama s sabo.
Vsak večer v tišini
posluša bitje svojega srca
in zaspi v pričakovanjih
novega udarca.
Utrujena od padcev,
oči rdeče, polne solz.
Globoko v njej praznina
misleč, da je edina.
»Ne boj se,« si ponavlja.
Luč ugaša. Vse temnejša je noč.
V naslednjem trenutku sliši,

kako nekdo kliče na pomoč.
En sam trenutek prepočasi.
Vsi padci, zlomi, brazgotine …
Izginila je vsa bolečina.
Le še bela svetloba – tišina.
(Julija Fridrih)
Dijaki so bili ustvarjalni tudi pri pouku slovenščine. Dijaki gimnazijskega in
metalurškega programa so ustvarjali konse, dijaki 2. b pa so zaigrali in posneli
balkonski prizor iz Shakespearove tragedije Romeo in Julija. Filmček je
zmontirala Sara Islamoska iz 2. a.

SLIKARSTVO
1. mesto: Neja PROSENJAK, 2. b
Na prvem je letos Neja Prosenjak, ki je na natečaj poslala zelo veliko čudovitih,
realističnih portretov in človeških figur v različnih oblikah. So brezhibno
narisani, njeni portreti in figure pa govorijo tudi posebno zgodbo, kar jih
opazovalcu naredi še zanimivejše.

2. mesto: Eva JEŽOVNIK, 3. b
Drugo mesto je letos zasedla lanska zmagovalka Eva Ježovnik, ki svoj talent
razvija tudi v odličnih grafikah. Njene slike so vedno zelo zanimive, pripovedne in
likovno zelo kakovostno izvedene.

3. mesto: Nina BRENCE, 1. b
Nina je izjemno natančna pri risanju portretov s svinčnikom in pri slikanju slik s
tempera barvami. Njene slike in risbe so dovršene; na njih so brezhibno naslikani
tudi najmanjši detajli.

Priznanje za sodelovanje so prejeli:
Vita MIKULIČ VERNIK, 4. b, z izvrstnimi portreti,
Ajshe KOKOLLARRI, 2. č, njeno slikanje je nabito z domišljijo,
Domen VRBEK, 2. a, ki ustvarja na prav poseben način – s spreji,
Lana Leskovar, 2. a, ki nas pozitivno preseneti z živahnimi barvami in z
zanimivimi portreti,
Anne-Mari Očko, 2. a, ki jo zanimajo animirani liki in je pri tem zelo
natančna,
Taja Prosenjak, 1. č, ki je navdušila s svojo risbo s svinčnikom,
Metka Adan, 1. f, na njenih slikah najdejo svoj prostor živali, in
Nejla PERENDA, 1. a, z odlično sliko, ki je nastala pri pouku likovne vzgoje.

FOTOGRAFIJA
PRVO MESTO: Lana Prosenak. Lana na fotografijah z umetniškim
občutkom prikazuje različna razpoloženja, ko zajame motive iz okolja ali
pa ustvari umetno kompozicijo.

DRUGO MESTO: Anže Lešnik je na natečaj poslal veliko fotografij gora in
narave. Vse so izvrstne in izžarevajo ljubezen do lepot narave, ki jih
mojstrsko ujame v čudovito fotografsko kompozicijo.

TRETJE MESTO: Tara Prosenjak, ki rada fotografira na potovanjih,
odlično ji pa uspevajo tudi umetniške fotografije, ki jih fotografira z
občutkom za dobro kompozicijo.

Priznanje za sodelovanje so prejeli še:
Matjaž Korošec, ki odlično fotografira pse.
Niko Justinek rad fotografira naravo, še posebej ga fascinira nočno nebo
in razelektritve.
Tisa Stegne z umetniškim občutkom fotografira zanimive motive na svojih
potovanjih. Letos poleti jo je navdušila Kuba.
Nina Veras rada zajame v digitalni spomin čarobne trenutke in detajle iz
narave.
Domen Unuk nam je poslal zanimiv utrinek z letalskega mitinga.

LUTKOVNO PODROČJE
lutkovni krožnik za predstavo Voda

GLEDALIŠKO PODROČJE
recitatorji za izvrsten nastop na akademiji ob 20. obletnici šole

FILMSKO PODROČJE
Filmska dejavnost na naši šoli ima dolgo tradicijo. Lani so pod mentorstvom prof.
Vasja Eignerja in prof. Maje Kodrič Crnjakovič ter s pomočjo ekipe Film Factory
nastali štirje filmi, ki so prejeli srebrno priznanje na državnem tekmovanju.
Sodelovali so tudi na festivalih Zoom in Videomanija, kjer so prav tako prejeli
srebro.
Šolska žirija je ponovno pregledala filme in se odločila, da na prvo mesto uvrsti
film z naslovom Falsus, ki je delo dijakov zaključnega letnika gimnazije. Ustvarili
so ga: Mia Kukovič, Lucija Žilavec, Tina in Nina Cafuta ter Domen Kranjc. Igral je
tudi Žiga Majcen.
Na drugo mesto je žirija uvrstila film z naslovom Sonder. Film so posneli: Ana
Marija Jug, Kristina Jug, Tinkara Novak Domijan, Vito Tibor Šušnjara, Lana
Višnar in Karmen Brezovšek, glavna igralka je Nika Leva, igrali sta tudi Doroteja
Tomazin in Zara Novak.
Na tretjem mestu je film Sebek. Pri tem filmu so sodelovali dijaki prvih letnikov
gimnazije: Anže Lešnik, Jaka Selakovič in igralca Nejc Trantura in Lučka
Gregorič.
Na četrtem mestu je grozljivka Zanka, ki so ga posnele dijakinje prvih letnikov
gimnazijskega in ekonomskega programa. To so: Tjaša Vivod, Eva Krošel, Franja
Črešnar in Tinkara Slaček. Poleg njih je v filmu igrala še Urška Hozjan.

Čestitke vsem, ki ste bili ustvarjalni!
Maja Kodrič Crnjakovič

