40 godina Zilika

Ponedjeljak, 21 Siječanj 2013 10:02

Od 21. – 25. siječnja ove godine u Karlovcu će se održati jubilarna 40. Zimska likovna kolonija
poznatija kao ZILIK u organizaciji Doma za djecu Vladimir Nazor i u suradnji s brojnim hrvatskih
likovnim umjetnicima. Ovogodišnji ZILIK 40. godinu za redom okuplja ugledne hrvatske
likovnjake i dovodi ih na kreativne radionice za djecu karlovačkih vrtića, osnovnih i srednjih
škola te štićenike domova iz svih dijelova Hrvatske.

Ova kulturna manifestacija koju je karlovački dječji dom pokrenuo davne 1974. godine kako bi
djeci približio umjetnost i kako bi ih potaknuli na kreativno izražavanje, ubrzo je prerasla okvire
doma i postala značajan kulturni događaj. Gotovo da i nema velikih imena hrvatskog slikarstva
koji svoje mjesto u proteklih 40 godina nisu pronašli upravo na ZILIK-u.

Ovogodišnja kolonija bit će otvorena 21. siječnja u 19.30 sati u Gradskom kazalištu Zorin dom
svečanim otvaranjem izložbe poznatog hrvatskog slikara Vasilija Josipa Jordana. Svakog dana
u Domu Vladimir Nazor održavat će se kreativne likovne radionice za djecu i mlade pod
vodstvom eminentnih likovnih umjetnika Marine Bauer, Srećka Puntarića Felixa, Milana Lekića
Lexa, Leona Zakrajšeka, Ivana Gregova, Ivice Kiša i Marine Stoponja. Njima će se pridružiti i
brojni karlovački umjetnici likovnjaci.

"Ponosna sam što smo usprkos svemu uspjeli nastavili 40. godina dugu tradiciju održavanja
naše prekrasne umjetničke priče. U tom periodu kroz naš dom prošli su brojni poznati i oni
manje poznati likovni umjetnici te djeca i mladi iz cijele Hrvatske. Usudila bih se reći da je ZILIK
jedinstvena manifestacija koja slavi kreativnost i umjetničko stvaralaštvo i nadamo se da će se
tradicija njegova održavanja nastaviti još najmanje 40 godina" – kazala je dr.sc. Maja
Vučinić-Knezović, ravnateljica karlovačkog dječjeg doma. Zimska likovna kolonija završava 25.
siječnja otvorenjem izložbe radova nastalih na 40. ZILIK-u.
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