Danilo Cedilnik – Den
Danilo Cedilnik je priznan slovenski slikar, znan predvsem po upodabljanju gorskega sveta.
Rojen je bil leta 1947 v Ljubljani. Po kon~ani Šoli za oblikovanje je
kon~al {tudij na Pedago{ki akademiji, pod mentorstvom odli~nih profesorjev – slikarjev Didka, Šu{ter{i~a in Omerze. Kot likovni pedagog je
do svoje upokojitve navdu{eval mlaj{e rodove nad likovno umetnostjo.
Poleg slikanja pa je svoje življenje v veliki meri posve~al tudi alpinizmu. Kot vrhunski alpinist v 70. in 80. letih je v mnogih alpinisti~nih
odpravah v Himalajo, Hinduku{ in Ande gore spoznal in ob~util na
zelo svojevrsten na~in, ki ga izraža v svojih slikah. Danes se odprav ne
udeležuje ve~ z namenom, da bi osvojil vrhove, vendar da bi na{el nove
motive in inspiracijo za svoje slike. Na ta na~in lahko v svojih stvaritvah
prikaže vso lepoto, mogo~nost, nevarnosti in tesnobo gorskega sveta,
ki jo lahko ob~utijo le tisti, ki so to sami doživeli. Umetnostni zgodovinar France Zupan je zanj napisal: »Ko slika, ponovno pleza na goro«.

Cedilnik ustvarja v svojem doma~em ateljeju
v Ljubljani. Slika v tehnikah olje in akvarel
ter tiska umetni{ke grafike (linorezi). Od
leta 1980 je ~lan Zveze dru{tev slovenskih
likovnih umetnikov. Za seboj ima ve~ kot
50 samostojnih in skupinskih likovnih razstav. Njegova dela so iskana in prodajana
po celem svetu. Med drugim je njegova
slika Everesta razstavljena v Messnerjevem
gorskem muzeju v Bolzanu. Verjetno pa je
tudi edini slikar na svetu, ki je ustvaril in
razstavil serijo svojih akvarelov v Himalaji,
na vi{ini 4600 m n.v.

Dru{tvo {marni~nih romarjev ŠmaR Žiri
vabi na otvoritev razstave slik, ki bo v nedeljo,

16. junija 2019 ob 10. uri

v Galeriji v zvoniku cerkve sv. Martina v Žireh.
Svoja dela bo razstavljal priznani slovenski slikar in alpinist
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Ogled razstave:
V nedeljo 16. junija 2019 , na dan otvoritve, do 12. ure.
Od ponedeljka 17.6. do petka 21.6. od 16. do 18. ure.
Ob sobotah od 9. do 12. ure in
Ob nedeljah od 8. do 9. ure in od 10. do 12. ure.
Na dan državnosti 25. junija od 9. do 12. ure.
Razstava bo na ogled do 7. julija 2019

Slikar in alpinist
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Lepo vabljeni.

