Koncert
iz Cikla koncertov
po cerkvah
s poslikavami Toneta Kralja
Gallina, vokalna skupina
Ana Erčulj, umetniška vodja

Župnijska cerkev sv. Mihaela, Lokev
nedelja, 16. 10. 2016 ob 19.00
predstavitev poslikav: dr. Igor Kranjc

Vabljeni!
Projekt
koncertov
v
izvedbi
vokalne
skupine Gallina po cerkvah, ki jih je s
svojimi poslikavami obogatil slovenski
ekspresionistični slikar Tone Kralj, obeležuje
štirideseto obletnico njegove smrti.
Slikar, kipar, graﬁk, ilustrator in arhitekt
Tone Kralj se je rodil leta 1900 v kmečki družini
v Zagorici v Dobrepolju, študij pa je nadaljeval
na Škoﬁjski klasični gimnaziji v Ljubljani. Za
likovno umetnost ga je navdušil brat France,
kasneje pa se je šolal v Pragi, na Dunaju, v
Parizu, Rimu in Benetkah. Na Primorskem je
deloval v času italijanske okupacije, in s
svojimi poslikavami predstavljal slovenstvo,
saj je bila slovenska beseda na tem območju
prepovedana in preganjana. Njegove poslikave
z upodabljanjem krivic, ki so se dogajale
slovenskemu narodu marsikje predstavljajo
kritiko in obtožbo tedanji oblasti. Snov
zanje je zajemal v kmečkem življenju, s svojo

umetnostjo pa je ljudem dajal vero v zmago
dobrega in vlival upanje v boljšo prihodnost.
Tone Kralj je eden najpomembnejših slovenskih
likovnih ustvarjalcev, za svoje delo pa je leta
1972 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko
delo.
Vokalna skupina Gallina želi s koncerti po
cerkvah s poslikavami Toneta Kralja poudariti
pomen njegove umetnosti za Primorsko in
oživiti njegovo umetnost, ki nas še danes
globoko nagovarja. Na koncertih s predavanjem
o poslikavi dotične cerkve sodeluje tudi
dr. Igor Kranjc, poznavalec Toneta Kralja in
njegove umetnosti.
Do sedaj je Gallina izpeljala dva koncerta
(Šmartno v Brdih, Most na Soči), koncert v
župnijski cerkvi svetega Mihaela v Lokvi pa
je tretji v sklopu Cikla koncertov po cerkvah
s poslikavami Toneta Kralja.

Soorganizatorji:
Župnija Lokev, Krajevna skupnost Lokev, JSKD OI Sežana

O vokalni skupini Gallina
Vokalni sestav, ki ustvarja pod
imenom Gallina, je nastal konec leta
2010. Gallina veliko pozornosti
namenja
izvajanju
slovenske
ljudske in umetne glasbe, skladbam
svetovne zborovske literature od
renesanse do sodobnosti, skladbam
zlatega časa slovenske popevke, na
repertoarju pa se najdejo tudi tuje
skladbe vokalnega jazza in popa.
Še posebej pomembno poslanstvo
skupine je spodbujanje mladih
skladateljev k ustvarjanju novih skladb
in s tem k bogatenju ženske vokalne in
zborovske zakladnice.
V dosedanjem delovanju je Gallina dosegla
vrsto vidnejših uspehov, med pomembnejšimi
lahko izpostavimo: zlato priznanje z odliko
z Regijskega tekmovanja odraslih pevskih
zborov in malih pevskih skupin 2013
(Slovenija), zlato plaketo in priznanje za
najboljšo vokalno skupino tekmovanja Naša
pesem 2014 (Slovenija) in drugo nagrado
v kategoriji vokalnih skupin ter drugo
mesto v kategoriji romantika mednarodnega
tekmovanja Polifonico Arezzo 2014 (Italija).
V letu 2014 je skupina izdala svojo prvo
zgoščenko Kurje gospe. Leta 2015 je Gallina
na mednarodnem tekmovanju v Petrinji
»Lipanjski zvuci« (Hrvaška) zmagala v
kategorijah klasične in folklorne glasbe

ter osvojila Grand Prix.
Gallino
zaradi
svoje
speciﬁčnosti in prepoznane
kvalitete
v
goste
vabijo
številni slovenski in tuji
organizatorji. V letu 2015
so nastopile na slovenskih
in
mednarodnih
festivalih:
»Festa della musica attiva«
(Piazzola sul Brenta, Italija), 11.
Mednarodni zborovski festival
(Koper, Slovenija), Festival Lent (Maribor,
Slovenija)
in
Mednarodni
zborovski
festival Kragujevac (Kragujevac, Srbija).
V Gallini pod umetniškim vodstvom Ane
Erčulj pojejo Maša Simčič (sopran), Urška
Banovec (sopran), Ana Plemenitaš (alt) in
Višnja Fičor (alt).
Gallina je s programom Prikupnih pet v
letu 2016 gostovala na Hrvaškem in v Bosni
in Hercegovini ter se s ciklom sakralnih
koncertov po cerkvah s poslikavami Toneta
Kralja predstavila doma in v zamejstvu.
Projekte in delovanje vokalne skupine
Gallina podpirajo Javni sklad za kulturno
dejavnost Republike Slovenije in Mestna
občina Ljubljana.

