Lekovci razstavljajo
v prazničnem letu
Razstava likovne ustvarjalnosti Lekovih zaposlenih
in upokojencev v jubilejnem letu ob praznovanju
20-letnice Novartisa in 70-letnice Leka,
člana skupine Sandoz
31. maj − 2. september 2016

Lekovci razstavljajo v prazničnem letu

V

letu 2016, ko praznujemo 20-letnico Novartisa in 70-letnico Leka, člana skupine
Sandoz, je želelo podjetje ti častitljivi obletnici obeležiti tudi skozi ustvarjalnost
svojih zaposlenih in upokojencev. Podjetje že desetletja spodbuja kreativnost svojih
zaposlenih, v trinajstih letih, kolikor je del vodilne svetovne farmacevtske družbe, pa
temu velikemu bogastvu svojih sodelavcev še bolj na široko odpira vrata.
Ljubiteljsko likovno ustvarjanje je v Sloveniji od nekdaj zelo priljubljeno. Imamo kar
nekaj društev, ki razvijajo to dejavnost in jo tudi poskušajo predstaviti v javnosti kot
pomemben del našega družbenega dogajanja. Ljubiteljske dejavnosti so pač nekaj,
s čimer si mnogi polepšajo dan, izpolnijo prosti čas in ustvarjajo zase ter tudi za
druge, prijatelje ali znance, neke trajnejše vrednote. Ljubiteljska likovna dejavnost je
lahko za mnoge zatočišče po napornem delu, je prijetna in sproščena prostočasna
dejavnost, ki človeka napolni s pozitivno energijo. Mnogi ljubiteljski likovniki imajo
ambicije razstaviti svoja likovna dela na skupinskih in osebnih razstavah, zato smo ob
70-letnici delovanja Leka, člana skupine Sandoz, in ob 20-letnici Novartisa povabili k
sodelovanju vse tiste lekovce, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s slikarstvom in bi želeli na
skupinski razstavi pokazati svoje ustvarjalne dosežke. Gostiteljica razstave je Galerija
Lek, v kateri sicer v vsakoletnem razstavnem programu prikazujemo umetniške
dosežke številnih profesionalnih slikarjev, grafikov, ilustratorjev, grafičnih oblikovalcev
in fotografov. Razstavna prireditev Lekovci razstavljajo v prazničnem letu želi ob obeh
jubilejih nameniti posebno pozornost zaposlenim in upokojencem, ki se ljubiteljsko
ukvarjajo z umetnostjo, ter jih tako dejavno vključiti kot soustvarjalce Lekove kulturne
podobe. Galerija v glavni avli je namreč eden najbolj pretočnih prostorov Lekove
poslovne zgradbe in po svoje tudi zrcalo vizualne podobe podjetja.
Razstava razgrinja različnost likovnih snovanj sodelujočih − največ udeležencev
se ukvarja z oljnim in akrilnim slikarstvom, sodelujejo tudi akvarelisti in grafiki,
razstavljena sta tudi dva mozaika. Prevladuje priljubljena krajinska motivika, nekaj
je tihožitij in figuralnih prizorov, ne manjka abstrakcije. Razstavo Lekovci razstavljajo
v prazničnem letu smo pripravili tako, da se je na razpisano povabilo lahko prijavil
vsakdo, ki je zaposlen v Leku, članu skupine Sandoz, ali pa je to bil, izmed njihovih
predloženih del pa smo izbrali najboljše. Prevladujejo slikarska dela, zato na tem
skupinskem pregledu seveda izstopajo barvitost in barvna razpoloženja. Vsako po
svoje izkazuje, koliko je njegov avtor vešč pri zasnovi posamezne teme in njeni likovni
izvedbi.
S pričujočo razstavo Lekovi zaposleni in upokojenci prikazujejo, poleg znanja
kreativnost in inovativnost tisti gibali razvoja, ki vodita k napredku − ne samo podjetja,
ampak celotne družbe.

Katarina Klemenc in Iztok Premrov
Na naslovnici: Nevenka Tomažin — FDA inšpekcije in Lek, 2015, akril na platno, 70 x 70 cm

Lea Bojič — Iščem odgovor,
2012, akril, 90 x 90 cm

Tatjana Cigale — Cerkniško jezero,
2005, olje na platno, 40 x 45 cm

Mojca Duhovnik — Mačji verzi,
2015, akril, 50 x 50 cm

Elizabeta Efremova — Metulji,
2015, akril na platno, 30 x 40 cm

Davorin Gros — Ob Krki,
2003, olje na platno, 50 x 70 cm

Jožica Hrabar — Maska,
2013, tehnika s premično šablono, 50 x 70 cm

Branko Hribar — Zeleno,
2014, olje na platno, 58 x 49 cm

Blaž Janežič — Chemigram 34c,
2016, digitalni print, 30 x 40 cm

Mira Jarc — Makovo polje,
2015, akril na platno, 30 x 40 cm

Pavla Krajnc — Mura,
2015, olje na platno, 80 x 70 cm

Peter Marolt — Jutro,
2015, olje na platno, 50 x 60 cm

Majda Martinšek — Škarpena in kovač,
2015, mozaik

Ciril Porenta — Muca,
2014, akril na papirju, 72 x 45 cm

Zoran Rožič — Veduta gorenjske vasi — Šenčur,
2016, mešana tehnika na platno, 60 x 60 cm

Nevenka Tomažin — FDA inšpekcije in Lek,
2015, akril na platno, 70 x 70 cm

Nada Žargi — Lokvanji,
2015, akvarel, 30 x 40 cm
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Za dodatne informacije se lahko obrnete na
Katarino Klemenc,
telefon: 01/580 22 43,
elektronski naslov: katarina.klemenc@sandoz.com
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