
Razstavi Življenje pod Triglavom in 120 let SPD/PZS
1. preddverje Linhartove dvorane Cankarjevega doma
21 panojev

Življenje pod Triglavom

Razstava s fotografijo in besedo govori o zgodovini organiziranega 
planinstva in življenju pod Triglavom. Slovence so gore in planinstvo 
bistveno zaznamovali, saj si našega življenja brez naših prelepih gora ne 
znamo predstavljati. Vse to smo vpeli v svoje življenje – v naša planinska 
društva, prostovoljno vodništvo, delo z mladimi, usposabljanja in 
preventivo, alpinizem, športno plezanje, planinske koèe in èez 9000 
kilometrov planinskih poti, turno kolesarstvo, varovanje gorske narave in 
planinsko kulturo.

Razstava je pripravljena v slovenskem in angleškem jeziku in je nastala leta 
2011 v sodelovanju s Slovenskim planinskim muzejem ter s podporo Urada 
Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Avtorica 
razstave je Zdenka Miheliè, oblikovanje: Rosje. Razstava je doslej gostovala 
po številnih krajih v Sloveniji in pri slovenskih planincih v zamejstvu, 
dostopna pa je tudi na spletu (www.pzs.si/vsebina.php?pid=98).

120 let SPD/PZS

Panoji razstave – pripravljene ob 120. obletnici ustanovitve Slovenskega 
planinskega društva, katerega naslednica je Planinska zveza Slovenije – 
pripovedujejo zgodbo skozi slikovne podobe na podlagi tematik in ne 
letnic, ter prièajo o bogati zgodovini planinske organizacije, ki si je 
planinstvo kot naèin življenja zadala tudi kot vodilo.  Spoznamo planinske 
dejavnosti iz ljubezni do domovine, iz želje po dostopnih gorah in varnejših 
poteh, iz spoštovanja narave, obèudovanja gorskega sveta, v skrbi za 
soèloveka, pa o mladih, in o skupnem udejstvovanju, kjer v družbi gora in 
veselih, prijaznih ljudi, radi pustimo v dolini skrbi. Zazrli smo se v 
prihodnost, saj smo odprti za nove izzive, v dejstvo, da ni nemogoèih poti in 
videli, da nas Triglav še vedno vse bistveno povezuje in zaznamuje.

Razstavo (v slovenskem in angleškem jeziku) sta pripravila Slovenski 
planinski muzej in Planinska zveza Slovenije, avtorji razstave so Elizabeta 
Gradnik, Miro Eržen in Zdenka Miheliè. Oblikovanje: Rosje. Razstava bo od 
ponedeljka, 4. marca 2013, do petka, 8. marca 2013, na ogled v Državnem 
zboru, zatem pa v Slovenskem planinskem muzeju in drugod po Sloveniji.

Planinska zveza Slovenije
Uredil: Borut Peršolja
Ljubljana, 27. februar 2013

Slavnostna akademija 
Planinske zveze Slovenije

ob 120. obletnici ustanovitve 
Slovenskega planinskega društva

Umetniška prireditev o ustvarjalni in izrazni moèi planinstva 
ter intimni samosti z goro.

Sreda, 27. februarja 2013, ob 19. uri,
Linhartova dvorana Cankarjevega doma,

Ljubljana.

OBJEM GORA



Slikar

Planinska himna Oj, Triglav, moj dom

Jutro v gorah

Gora

O nostalgiji

Gore imam rad

O ljubezni

Po jezeru bliz' Triglava

O lepoti

Slovenski alpinizem od nekdaj do danes

Z roko v roki

Radi imamo gore

Novo življenje

Danilo Cedilnik – Den slika v živo
(iz Ljubljane, likovni pedagog, upokojenec, alpinist in gorski 
vodnik).

Besedilo: Matija Zemljiè Slavin, skladatelj: Jakob Aljaž.
Izvaja Eva Hren.

Glasba: Simon Skalar.
Koreografija: Tina Habun.
Izvaja Plesni klub Šinšin Kamnik.

Literarni odlomek – avtor Igor Škamperle, Lastovièji let (1999).
Interpretira Rok Vihar.
Pianist Simon Skalar.

Video odlomek, govori dr. Milan Naprudnik
(iz Ljubljane, univerzitetni profesor v pokoju, gorski vodnik, 
dolgoletni odbornik PZS).

Literarni odlomek – avtor Tine Miheliè, Klic gora (2005).
Interpretira Rok Vihar.
Pianist Simon Skalar.

Video odlomek, govori Marija Štremfelj
(iz Kranja, profesorica, vrhunska alpinistka, prva Slovenka na 
Mount Everestu, gorska vodnica).

Ljudska, skladatelj Anton Foerster.
Izvajata Eva Hren in SladCore.

Video odlomek, govori Marko Prezelj
(iz Kamnika, diplomirani inženir, vrhunski alpinist, gorski 
vodnik, fotograf, eden najboljših alpinistov na svetu).

Kratki film.
Scenarij: Mojca Volkar Trobevšek.
Režija: Boštjan Mašera.

Besedilo in glasba: Sara Kogej.
Izvajajo Sara Kogej, otroški zbor Mladinskega odseka 
Planinskega društva Idrija in Godba vertikale.

Mladi planinci Mladinskega odseka Planinskega društva 
Podnanos.
Video odlomek.

Literarni odlomek – avtor Janez Gregorin, Blagoslov gora 
(1944).
Interpretira Rok Vihar.
Pianist Simon Skalar.

O predanosti

Gremo mi po svoje

O prostovoljstvu

Nk't ja bva planina

O vztrajnosti

Sreèanje

O izrazni moèi

Na vrheh

Klic gore

Slavnostni govor predsednika Planinske zveze Slovenije 
Bojana Rotovnika.

Avtorji

Video odlomek, govori Bojan Brezovar
(iz Šentruperta na Dolenjskem, upokojenec, predsednik 
mladega planinskega društva, vodnik PZS).

Planinski humor, v smeh vas spravlja Uroš Kuzman.

Video odlomek, govori Ivan Cigale
(z Raven na Koroškem, inženir, upokojenec, inštruktor 
planinske vzgoje, dolgoletni odbornik društva, MDO PD in PZS).

Glasba: Tomaž Žganjar (2009).
Izvaja Godba vertikale.

Video odlomek, govori Mina Markoviè
(s Ptuja, študentka, vrhunska športna plezalka, veèkratna 
zmagovalka svetovnega pokala v športnem plezanju).

Literarni odlomek – avtor Milan Vošank, Gora je kakor ženska 
(2010).
Interpretira Rok Vihar.
Pianist Simon Skalar.

Video odlomek, govori Marjeta Keršiè Svetel
(iz Ljubljane, profesorica, ustvarjalka dokumentarnih oddaj, 
publicistka, predavateljica in naravovarstvenica).

Literarni odlomek – avtor Oton Županèiè, Zbrana dela 4 (1956).
Interpretira Rok Vihar.

Glasba: Simon Skalar.
Koreografija: Tina Habun.
Izvaja Plesni klub Šinšin Kamnik.

Režija: Boštjan Mašera.
Scenarij, organizacija: Mojca Volkar Trobevšek.
Idejna zasnova: Borut Peršolja.
Glasba: Simon Skalar.
Scenografija: Gregor Nartnik, Matej Turnšek, Primož Piskar.
Montaža: Goran Babiè.

Produkcija: Društvo za gorsko kulturo, Planinska zveza Slovenije in 
Cankarjev dom.

Za sodelovanje se zahvaljujemo RTV Slovenija, Filmskemu arhivu Arhiva 
Republike Slovenije in Slovenskemu planinskemu muzeju Mojstrana.
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