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Mojo Ljubljanico je v prvih dveh mesecih letošnjega leta obiskalo že
prek 2.000 obiskovalcev. Februarja smo poleg rednega programa
sodelovali še pri dveh zanimivih dogodkih, ki ju je pripravila Cankarjeva knjižnica Vrhnika; pri radijski igri Bobri in na regionalnem srečanju Dnevi evropske kulturne dediščine. Da bomo ogled najstarejšega
kolesa na svetu omogočili tudi šolskim skupinam, smo se odločili, da
občasno razstavo Kolo 5.200 let podaljšamo vse do Muzejske poletne
noči, ki bo letos v soboto, 17. junija. V marcu in aprilu si v Kulturnem
centru Vrhnika lahko ogledate še občasno razstavo ilustracij vizije
trajnostnega razvoja prometa na Vrhniki, ki je nastala v okviru projekta Celostna prometna strategija Občine Vrhnika. Obiščite nas tudi na
dogodkih in prireditvah, ki jih pripravljamo v sodelovanju s partnerji.
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MOČILNIK
»Pod svetim Pavlom, onkraj cesarske ceste,
spi Močilnik v globoki kotanji, v večni senci.
Kdo izmed vas, ki berete to zgodbo, je vi
del Močilnik in ne sanja o njem vsako noč?
Izpod skale, višje kakor svetega Pavla zvo
nik, šumi črna voda; zašumi in takoj utihne,
pogrezne se v globoko strugo, skrije se pod
vrhe in molči vsa temna. Kaj se ji je sanjalo
tam doli pod kraškimi skalami, in kaj jo je
prestrašilo, ko je prišla iz noči v prosojni
mrak? Tako molče usta, kadar se odpro oči
po dolgem spanju in plane pogled, izgubljen,
osupel, v preveliko lepoto ...«
Ivan Cankar, Aleš z Razora
Kdo izmed vas, ki berete te vrstice, ni doži
vel Močilnika kot tekajoč majhen otrok, kdo ga
ni doživel v najžlahtnejši romantiki; koliko nas
je, ki smo tam preplesali mladost, ki smo stali
na vrhu skale in zrli v Dolino Šentflorjansko;
koliko je tistih, ki smo pozvonili svetemu An
tonu in si želeli ... bogve kaj! Močilnik je bil naš,
mi smo bili njegovi. Voda je odnašala skrivno
sti, ki so se stekale v življenje posameznika.
Ivan Cankar je zapisal vse lepe besede o tem
čudežu narave na meji krasa in barja. Ni ga
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RAZSTAVA KOLO 5.200
Podaljšana do 17. junija

korenjaka, ki bi o Močilniku pisal bolje in lepše,
zato se v Močilnik vsako sredo vračamo zane
senjaki in beremo njega besede, da bi Močil
niku vrnili drugi odstavek. Ko bomo prihodnje
leto obeleževali 100. obletnico smrti našega
največjega pisatelja, se bomo spomnili tudi na
130. obletnico ustanovitve Društva za olepšavo
trga Vrhnika in 120 let, odkar so na Vrhniki
začeli graditi železniško progo, naslednje leto
pa je sem pripeljal prvi vlak. Slovesnost je bila
v Močilniku. Vlak že petdeset let več ne vozi
na Vrhniko, preimenovano društvo za olepšavo
trga pa še živi, četudi so se vmes zgodile tri
vojne in gospodarske krize. Voda Močilnikova
pa kot nekoč ob vodnatem obdobju priteče sil
na izpod skal v strugo, ki ne more biti umešče
na v hrib. Voda ni dovolj silna, da bi odplavila
zgode in nezgode lastništva zemljišč in same
sebe. Saj res, kako bi si lahko prilaščali vodo,
saj vsakokrat pritečejo druge kapljice iz temnih
globin. Zlijejo se druga v drugo in na svoji poti
objemajo tisočletne zaklade skrivnostne reke,
da jih ohranjajo za bodoče rodove.
V Močilniku, naravnemu parku državnega
pomena člani Turističnega društva Blagajana
in prijatelji že od lanskega septembra vztraja
mo, da bi naš kulturni, tihi protest dosegel tiste,
ki stegujejo prste po zemljiščih v lasti društva,
tiste, ki so v Močilnik prinesli »družabno živ
ljenje«, ki tja ne sodi in tiste, ki bi lahko bili opo
ra društvu v boju za »naš Močilnik«, Močilnik
vseh Vrhničanov. Samo to želimo, da bi ure
jena potka pripeljala do skale s Cankarjevim
obeležjem, da bi obiskovalci iz vseh koncev pri
hajali, se odžejali, občudovali in doživeli: »Mirna
gladina je podobna velikemu, na stežaj odprtemu
očesu, ki še ne bdi, strmi iz večerne zarje komaj
odbeglih sanj. Ko si do kraja odpočije in odsan
ja voda Močilnikova, stopi v ozko strugo ter se
napoti polagoma proti ravnemu polju in svetlemu
soncu«. Z branjem Cankarjevih besedil smo
bralci in poslušalci prišli do spoznanja: to kar
je zapisal, je zapisal za vsak čas in za vsa
kogar. Njegova proza in poezija sta večni. Mi
pa bomo vztrajali, vsako sredo bomo brali, ker
verjamemo v rek: »Tudi kaplja izdolbe kamen, ne
z močjo, ampak s stalnim padanjem.«
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JAVNA VODSTVA PO RAZSTAVI
Vsako soboto ob 11:00
MOJA LJUBLJANICA

SVETOVNI DAN VODA

22. 3. 2017 ob 17.00
Javno vodstvo po razstavi
Obvezne prijave!

HUMANISTIČNO IN UMETNIŠKO DRUŠTVO “O”

3. 3. 2017 ob 19.30
Koncertni cikel Rojišče - Rojišče #46

BRGS – FRAGMENTS OF THE PRESENT
Improvizacija na prepariran snare boben, strunske objekte,
feedback zvočnike in računalnik
PROST VSTOP
Več informacij: www.facebook.com/DrustvoHudo

TURISTIČNO DRUŠTVO BLAGAJANA

8. 3. 2017 od 17.30 dalje
Branje Cankarjevih del z ogledom razstave
PROST VSTOP
Več informacij: www.blagajana.si

DRAGE BRALKE,

OB DNEVU ŽENA VAM ISKRENO ČESTITAMO IN VAM
PODARJAMO BREZPLAČEN OGLED RAZSTAVE!

8. MAREC
PROST VSTOP

ZA VSE PUNCE, ŽENSKE, ŽENE, MAME, BABICE, …

Avtorica: Mirjam Suhadolnik

www.mojaljubljanica.si
Informacije: ljubljanica@zavod-cankar.si, tel.: 041 354 203

Projekt Doživljajsko razstavišče Ljubljanica je delno financiran s strani Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.

