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Zmagovalni izdelki likovnega natečaja Domijade 20.22 -  Maske 

so padle 
 

Prvo nagrado prejme Mia Les za likovni izdelek z naslovom Iztrgana svoboda pod 

mentorstvom Saše Jerman Šterk iz Dijaškega doma Tabor, Ljubljana. 

 

Iztrgana svoboda 
 

 

Letnica nastanka: 2022 

Likovna tehnika: flomastri  

Opis likovnega izdelka: 

»Slika predstavlja borbo za svobodo. Maske nas ščitijo, a tudi dušijo, kar ponazarjajo 

liki , ko pri odstranitvi mask, iz njihovih ust bruhne črna brozga. Morda je to  nekaj, kar 

so zadrževali v sebi že zelo dolgo, verjetno  že leta. Nekaj likov je posledično mrtvih. 

Golob z oljčno vejico predstavlja svobodo, ki nam je ušla, zlomljen kip pa spomin tega, 

kar je nekoč bilo - miru. Zlomljen kip je simbolično spustil goloba, tako da si lahko 

poišče novo domovino, saj je ta že preveč okužena in strta, da bi bila vredna reševanja.« 
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Drugo nagrado prejme Ena Perić za likovni izdelek z naslovom Maska je padla pod 

mentorstvom Branke Štibilj in Andrejke Brajko iz Dijaškega doma Srednje šole Izola. 

 

Maska je padla 
 

 

Letnica nastanka: 2022 

Likovna tehnika: akril na platnu 

Opis likovnega izdelka: 

»Moje delo govori o trenutni situaciji, o ženski, ki želi sneti masko in ne želi biti kot 

ostali. Medtem, ko ji ostali želijo preprečiti, ker so že pod vplivom laži in medijev. Toda 

ona ne odneha in trpi napade ostalih.« 
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Tretjo nagrado prejme Eva Frelih za likovni izdelek z naslovom Maske so padle pod 

mentorstvom Nataše Fifolt iz Dijaškega doma Poljane, Ljubljana. 

 

Maske so padle 
 

 

Letnica nastanka: 2022 

Likovna tehnika: digitalna risba 

Opis likovnega izdelka: 

»Zremo svobodi v oči. Pričenja se poletje in maske so končno padle. V prihodnost lahko 

spet gledamo z "rožnatimi očali". To se dogaja v letu 2022, ki je po kitajskem horoskopu 

leto tigra.« 


