
O Martini:  

Rojena je bila v Kranju, kjer je obiskovala tudi šolo. 

V likovno ustvarjanje jo je popeljala in spodbujala 

njena učiteljica ga. Mija Kemperle. Na nadaljnji poti 

je imela kar nekaj mentorjev v VDC Kranj,  Sožitju 

Kranj in na slikarskih delavnicah MDSS Kranj.  

Sodelovala je na številnih natečajih, v skupinskih 

razstavah v organizaciji omenjenih šol in društev. 

Leta 2008 je v Galeriji Dali razstavljala samostojno. 

Martina ima rada svojo družino, vesele ljudi, smeh, svoje živali, širok čopič … in 

prijateljico Anjo. 

O Anji:  

Rojena je bila v Ljubljani. Violino je začela igrati 

pri petih letih. Šolala se je v Ljubljani, Pragi, Kӧlnu 

in na Dunaju. Je cenjena gostja številnih zasedb in 

orkestrov doma in širom po svetu. Če bi hoteli 

našteti vsa mesta, domače in svetovne odre, 

dirigente …, s katerimi je nastopala, bi v celem 

vabilu ne bilo dovolj prostora. 

Je mlada, energična in čutna vrhunska glasbenica. 

Rada ima svoje najbližje, pozitivne, spontane, odkrite ljudi, živali … svojo violino 

in rada ima Martino. 

 

 

Usmeritve v popravke slik in postavitev razstave:  
akademski slikar g. Zmago Puhar. 
 

 

                             

 
 

VABIJO 
na odprtje razstave občanke, mlade slikarke  

MARTINE SKUBIC  
z naslovom: 

 

Dve roki in pol 
ZELENO, PO MOJE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

v torek, 18.10.2011, ob 17. uri v Petrovčevi hiši v Cerkljah. 

 (nasproti OŠ Davorina Jenka)  
 

Razstava bo odprta do  10. novembra 2011. 

Občina Cerklje na 

Gorenjskem 

MDSS Kranj 

Breza 



 

 

 

Praznično bomo obogatili: 

- občinski praznik Občine Cerklje na Gorenjskem; 

- dan bele palice, 15. oktober; 

- leto gozdov 2011. 

 

 
 
 

Organizatorja  prireditve sta  
UNESCO klub Cerklje in  

Občina Cerklje na Gorenjskem. 
 

 

 

 

 

O namenu razstave: 

- spoznanje in potrditev, da spoznavamo in sprejemamo osebe s 

posebnimi potrebami kot enakovreden člen naše družbe; 

- izkupiček na razstavi (slike, prostovoljni prispevki za ENO knjižico Gozd 

miru učencev OŠ Davorina Jenka Cerklje) bodo namenjeni v pomoč 

delovanju UNESCO kluba Cerklje in Društvu Beli obroč. 

 

 

O razstavi: 

- vodilo razstave je zgodba: družina na poti od doma, mimo vrtov, polj, 

obale, trat in gozda skozi letne čase; 

- naslovi slik so opremljeni z brajevo vrstico; 

- večina slik je reliefno oblikovana v pomoč zaznavanju slepim in 

slabovidnim obiskovalcem. 

 

 

O kulturnem programu: 

- beseda prof. likovne vzgoje in članici Belega obroča ge. Milojki Intihar; 

- glasbeni program priznane violinistke ge. Anje Bukovec; 

- beseda …; 

- nekdaj so pred šolo cveteli mogočni kostanji … in ga. Anja Bukovec nam 

jih bo za trenutek obudila. 

 

 


