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Ljubljana, 7.3.2017 
 

Odprimo okna – prisluhnimo pomladi 
 

Bliža se pomlad. Z vsakim dnem imamo žarek sonca in kakšno stopinjo 
več. Vedno bolj nas iz toplega zavetja vleče v naravo, v opazovanje 

prebujajoče narave, poslušanje žvrgolenja ptic, ki postaja vedno glasnejše.  
 

Toda naj bo njihovo petje še tako čudovito in njihovo perje še tako 
barvito, se zavedam, da jih ne morejo vsi poslušati in jih občudovati na 
svežem zraku. Zato sem se odločila odpreti okna – in povabiti ptice v 

notranjost.  
 

Naj ne frfotajo v kletkah, temveč prepevajo na zelenečih vejah! Vodomec 
s svojim bleščeče modrim perjem, drobcena dolgorepka in menišček, 

veliki detel, avanturistični brglez, ki lahko pleza z glavo navzdol, pa tudi v 
mestu pogostejše vrste, kot sta črni kos ali domači vrabec – vsi ti in še 
marsikatero vrsto ptic lahko najdete na razstavi ptic na Slovenskem, za 

katero sem potrebovala papir za akvarele, akvarelne barvice, tuš in veliko 
opazovanja prečudovito raznolike slovenske narave.  

 

Naj ptice zažvrgolijo tudi vam! 
 

Avtorica: Sonja Zorko Snoj 
Kontakt: sonjarteunikati@gmail.com, 041 897 459 

Vabljeni ste, da obiščete mojo Facebook stran:  
Ptice na Slovenskem – Sonja Snoj 
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AVTORICA SONJA SNOJ  
 
Sonja Snoj se je rodila 30. avgusta 1965 v Argentini. Osnovno šolo 
in gimnazijo je obiskovala v predmestju Buenos Airesa. Študirala je 
v Asociación Biblioteca de Mujeres v Buenos Airesu, kjer je zelo 
uspešno diplomirala kot arhitektka za notranjo opremo.  
Med študijem se je seznanila z veliko paleto tehnik risanja, z 
namenom, da bi svoje ideje in načrte pokazala na papirju. Od takrat 
so čopiči, akvarele, tempere, akrilne barve, tuš, laki in papir postali 
njeni zvesti spremljevalci. 

Sčasoma je razvila svoj minimalistični stil in, pred dobrim 
desetletjem, začela risati unikatne voščilnice v mešani tehniki, tuš z 
akvarelnimi barvicami. Najprej je razvila duhovne vsebine na kar se 
je širila in pristala na mini slikicah ptic. V vsem delu je bila prisotna 
komunikacija, klic po stiku. Opaziti je bilo skrito sporočilo. Od 
posameznika je bilo odvisno kaj je prepoznal. Nekateri so videli 
darovanje, preprostost, prijateljstvo, drugi poslušnost, dialog, 
intimnost, tretji veselje, ljubezen in življenje ... 

Dragoceni so ji medosebni odnosi. Pozorno spremlja kar se dogaja v 
družbi in opaža, da si premalo časa vzamemo, da bi si duševno 
obogatili življenje. Trudi se širiti dobro voljo, posveča več časa 
ljudem, prizadeva si jim popestriti vsak dan. 

Pred nekaj leti je njeno pozornost pritegnil svet kril in se je 
osredotočila na realistično risanje ptic. Riše s tušem in jih pobarva z 
akvarelnimi barvicami. Izbrala je ptice, ki bivajo na Slovenskem, z 
željo, da bi ozaveščala ljudi o neprecenljivem zakladu, ki ga nam 
podarja naša domovina. Ob tem je po naročilu ustvarila zbirko ptic, 
ki bivajo v Avstraliji. Razstavljala je v Sloveniji in Avstriji. 

Leta 2002 se je s svojo družino preselila v Slovenijo, kjer razvija 
svoj ustvarjalni talent. 

  

 


