
 

 

 

Ljubljana, 03. 7. 2012 

Razstava svetovno znanih skladateljev, ki so trpeli za eno od oblik duševnih motenj 

OTVORITEV RAZSTAVE V KRIŽANKAH 

02. 7. 2012, ob 19. uri je v Viteški dvorani v Križankah potekala slavnostna otvoritev 
razstave portretov svetovno znanih skladateljev klasične glasbe, ki so se soočali z 
duševnimi motnjami in njihovimi zapleti. Otvoritve sta se udeležila tudi minister za delo, 
družino in socialne zadeve mag. Andrej Vizjak ter direktor in umetniški vodja Festivala 
Ljubljana Darko Brlek. Za vse ljubitelje klasične glasbe in tiste, ki jih zanima, kateri 
svetovno znani klasični skladatelji so se prav tako soočali z duševnimi motnjami, bo 
razstava na ogled vse tja do 10. julija. 

V društvu OZARA Slovenija se zavedajo, da je za ohranjanje in izboljšanje duševnega zdravja ljudi 
izjemnega pomena njihova socialna vključenost oziroma podpora, ki jo lahko nudi družbena 
skupnost. Različni nosilni in spremljevalni programi vsem uporabnikom in uporabnicam nudijo 
pomoč pri izboljšanju kakovosti njihovega življenja in jim tako z različnimi storitvami poskušajo 
omogočiti vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje. 

Včerajšnja otvoritev razstave je tako bila košček v mozaiku na poti do razumevanja in sprejemanja 
težav na področju duševnega zdravja. Kljub temu, da ni imela velike umetniške vrednosti, pa je imela 
vsekakor velik simbolni pomen in sporočilnost, da lahko tudi duševna bolečina rodi nekaj zelo 
ustvarjalnega, velikega, nepozabnega, trajnega in vrednega. Prav glasba nam namreč pomaga 
premagati marsikatero življenjsko stisko, nas sprosti, pomiri, razveseli in ponese v brezskrbni 

domišljijski svet, ki poraja nove ideje in širi življenjska obzorja. Namen razstave je namreč vabilo k 
razumevanju in sprejemanju težav na področju duševnega zdravja. Je poziv k soustvarjanju 
vključujočih družbenih praks in k ustvarjanju družbe, ki bo temeljila na etični in humani 
odgovornosti. 

Zbrane je pozdravil tudi predstavnik nevladnih organizacij, mag. Bogdan Dobnik, ki je ob tem 
povedal:  

»Resnično sem zadovoljen in ponosen, da nam je uspelo realizirati idejo, ki je že nekaj časa čakala, da 
jo uresničimo. Še posebej pa sem vesel, da smo s pričujočo razstavo ovrgli splošno zmotno 
prepričanje in dokazali, da so ljudje z duševnimi motnjami prav tako lahko kreativni in produktivni in 
da lahko prispevajo k bogatitvi človeštva na kulturnem, umetniškem, znanstvenem ali kateremkoli 
drugem področju. Upam, da smo naredili vsaj majhen korak na poti k zavedanju, da posamezniki 
zaradi okrnjenega duševnega zdravja ne odstopajo v svojih potrebah, željah in pričakovanjih, ki jih 
imajo v življenju od posameznikov, ki nikoli niso doživeli duševnega zloma ali duševne stiske. Trudimo 
se, da ljudem, ki se soočajo z duševnimi motnjami, zagotovimo spodbudno okolje, v katerem bodo 
lahko v čim večji meri izrazili svoje preštevilne potenciale in upam, da smo na dobri poti.« 

Povabilu na otvoritev razstave sta se tako z velikim veseljem odzvala tudi minister za delo, družino in 
socialne zadeve mag. Andrej Vizjak in direktor ter umetniški vodja Festivala Ljubljana Darko Brlek, ki 
sta kot slavnostna govorca zbranim podala nekaj uvodnih besed. Kot popestritev programa so 



izbrana dela predstavljenih skladateljev izvajali operna pevka Irena Preda, ki se je predstavila s 
skladbo Sergeja Rahmaninova, skladatelja Isaaca Albéniza pa je izvajal virtuoz na kitari Alen Garagid. 
Začetek in konec otvoritve je na klavirju spremljal Jaka Pucihar, progam pa je povezovala voditeljica 
Helena Ajdnik.  

Razstava bo na ogled do 10. julija 2012, bila pa je nekakšen uvod v današnji »Koncert z dobrodelnimi 
toni«, ki bo ob 20. uri v Slovenski Filharmoniji. Skupaj soustvarjajmo svet brez predsodkov do 
duševnih motenj! 

 

 


