Ob spominski razstavi Lidije Ličar, pokojne
članice likovne sekcije pri DU Cerkno
Porezen, da njegovo pobočje zažari, ter čudovite
večbarvne kukavice, ki preplavijo zakojške
travnike, so bili vedno njen izziv.
V Zakojco je popeljala tudi našo skupino, da smo
občudovali prelepe cvetoče senožeti in jih tudi
upodabljali. Ustvarila je številna slikarska dela, ki
krasijo marsikateri dom in obenem ohranjajo njen
spomin.
Lidija se je rodila 12. marca 1953 v Zakojci. Bila je
najmlajša od treh otrok. Življenje v kmečki
družini je potekalo umirjeno in v zadovoljstvo
vseh. Kmalu po končani osnovni šoli, ki jo je
obiskovala v domačem kraju Zakojca, se je
zaposlila v tovarni ETA v Cerknem.
Lidija je negovala mnogo talentov. Posebno je
bila uspešna v ročnih spretnostih. Ob delu se je
izobrazila za poklic tehnične risarke in to delo
opravljala do upokojitve. Oboževala je glasbo.
Takoj, ko se je preselila v Cerkno, je pričela
sodelovati v takrat delujočih pevskih zborih.
Članica pevskega zbora Cerklanke je bila od
ustanovitve, pa dokler je ni ustavila bolezen.
Občudovala je naravo in njene barvne lepote ter
to prenašala na slikarska platna. V tem hobiju je
neizmerno uživala in bila je tudi pobudnica, da se
pri DU Cerkno ustanovi likovna sekcija,
predsednica in gonilna sila katere je bila celih
deset let. Čeprav se je preselila v Cerkno, kjer si
je ustvarila družino, ji je bila Zakojca zelo blizu.
Prečudovito cvetje irisa, ki obarva Kojco v
nepopisno modrino, avrikelj, s katerim se ponaša

Lidija je bila dobra prijateljica, prijetna
sogovornica, z njo je bilo lepo sodelovati.
Lidija, hvala ti za vse.
Marija Sorč
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Finančno jo je podprlo Ministrstvo za kulturo RS.

V spomin
Lidija Ličar (1953–2019),
ki bo v petek, 20. 3. 2020, ob 18. uri
v Cerkljanskem muzeju.
V kulturnem programu bodo nastopile
pevke ŽePZ Cerklanke.
Razstava bo na ogled do 15. aprila 2020.

