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Okrasitev Ljubljane v okviru celovitega mestnega novoletnega programa
Lampijoni v Parku Špica na Prulah – december 2017
Staro mestno jedro je bilo letos že konec novembra 2017 prepredeno s 50 km prazničnih lučk,
nameščenih je bilo 800 svetlobnih teles in 40 lampijonov, ki smo jih izdelali ljubljanski osnovnošolci
in so krasili drevesa ob Ljubljanici na Prulah.
Pod okriljem programa »December 2017 v Ljubljani« so nas z MOL povabili na druženje učencev in
mentorjev ljubljanskih osnovnih šol, ki smo sodelovali pri izdelavi lampijonov.
Naslednji učenci, ki v letošnjem šolskem letu 2017/18 obiskujejo izbirni predmet likovno snovanje,
so se v četrtek, 21. decembra 2017, z učiteljico likovne umetnosti udeležili srečanja v Parku Špica:
Katja Javornik iz 7.a, Ela Razpet iz 7.a, Alen Šeferović iz 7.a, Gaja Kreševič iz 8.a, Ariela Medved iz 8.a,
Ana Kerševan iz 8.b, David Sedmak iz 9.b in Lea Šparovec iz 9.b. Tam so nas pogostili, pridružil se
nam je tudi župan Zoran Janković.
Novoletna okrasitev z lampijoni, ki smo jih poslikali učenci ljubljanskih šol, je bila običajno v
Zvezda parku. Letos je bil Zvezda park namenjen drsališču in ureditvi povezani z njim. Na MOL so
zato predlagali novo lokacijo od Zoisove ceste po Grudnovem nabrežju do Špice.
Likovni pedagogi smo se držali bolj enotne okrasitve. Blago za lampijone je bilo tudi tokrat rdečkaste
barve in malo bolj gosto kot običajno, zato so bili mogoči in priporočljivi tudi izrezi v blagu, saj je
tako notranja osvetlitev lampijona v nočnem času bolj prišla do izraza. Seveda izrezov ni smelo biti
preveč, da je lampijon ohranil formo. Za barve smo uporabili predvsem srebrno in zlato barvo,
prilagojeno osnovni barvi lampijona. Mi smo uporabljali akrilne spreje, da so se barve ohranile v
dežju in snegu. Da lampijon ne bi preveč “opletal” v vetru, smo mu spodaj dodali okraske kot
obtežitev.
Skupni motiv je bil tudi letos božično novoletni ornament.
Glede na to, da smo dežela čipke, je tudi naš vzorec izhajal iz te
bogate tradicije.

Učiteljica likovne umetnosti na OŠ Franceta Bevka:
mag. Petra Novak Trobentar
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