




»Edinost, sreča, sprava
k nam naj nazaj se vrnejo;

otrók, kar ima Slava,
vsi naj si v róke sežejo.«

(F. Prešeren)

Likovno društvo Kranj je skupnost posameznikov, ki že več kot 40 let tvori
celoto z namenom povezovanja in kakovostnega predstavljanja umetnosti.

Smo skupnost, skozi katero se kaže svobodno ustvarjalno delovanje in 
s pomočjo katere se širi glas umetnosti.

Že tradicionalno smo člani likovnega društva tudi del kranjske zgodbe
»S’menj je bil živ«, ki se vsako leto pokloni veliki kulturni zapuščini mojstra
pisane besede – Franceta Prešerna. Skozi različne umetniške izrazne oblike
tudi letos polnimo prostore Male galerije, da pokažemo umetnost kot živo
tvorbo, ki diha skupaj z družbo, prispeva k osmišljanju obstoja človeštva in

ne zamre tudi v tistih časih, ki se kar naenkrat ustavijo in obrnejo naš 
svet, ki ga poznamo, na glavo.

Na tokratni razstavi smo na ogled postavili najnovejša dela, ki povezujejo 
likovne interpretacije Prešernovih misli ter zapuščine, z odsevom notranjih

individualnih zgodb umetnikov.
Veselimo smo, da so vrata Male galerije zopet odprta in vas ob tej priliki 

še posebej lepo vabimo na ogled likovnih del v živo.

Vse lepo ob kulturnem dnevu!
Likovno društvo Kranj

»Koder se nebo razpenja,
grad je pevca brez vratarja,
v njem zlatnina čista zarja,

srebrnina rosa trave
s tem posestvom brez težave
on živi, umrjè brez d’narja.«
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Franc BEŠTER
(1957, Besnica)

Po maturi leta 1976 na Gimnaziji Kranj se je vpisal na Fakulteto za naravoslovje in
tehnologijo v Ljubljani. Študij je po dveh letih opustil in se leta 1978 vpisal na Aka-
demijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1983 diplomiral. Njegovi pro-
fesorji so bili Štefan Planinc, Janez Bernik in Gustav Gnamuš. Še istega leta je začel
s poučevanjem likovne vzgoje na osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. V letih
1989–1999 je bil v svobodnem poklicu, v letih 1999–2004 je poučeval likovno
umetnost na Gimnaziji Jesenice, od leta 2004 dalje pa ponovno deluje v svobod-
nem poklicu.

Nekaj zrnatega
akril na platnu, 60 x 50 cm, 2020



3Čokoladna
akril na platnu, 50 x 70 cm, 2019

Leseno v lesenem
akril na platnu, 70 x 120 cm, 2021
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Brut CARNIOLLUS
(1959, Jesenice)

Brut Carniollus je likovni umetnik in fotograf, ki se ukvarja z digitalnim kolažem in
digitalno grafiko, pri čemer njegova dela najpogosteje izhajajo iz fotografskega
zapisa in se kot razstavni eksponat materializirajo v obliki originalnega digitalnega
UV odtisa. Njegov pristop je najpogosteje reduktivističen, dekonstruktivističen in
minimalističen. Njegova dela so razstavljena in nagrajena po vsem svetu. Od leta
2012 v vlogi paparazza zalezuje udeležence mednarodnega likovnega simpozija
na Sinjem Vrhu nad Ajdovščino. Je član ZDSLU in Likovnega društva Kranj. Zasto-
pajo ga Galerija 5'14, 10dence Gallery in Singulart. Živi in dela v Radovljici.

Obraz mili tvoj po sili mi je vedno pred očmi
digitalna grafika, od 5 x 5 cm do 3 x 3 m,  2020



5Ti si kriva, ljubezniva, deklica nevsmiljena
digitalna grafika, od 5 x 5 cm do 3 x 3 m, 2020

Viharjev jeznih mrzle domačije
digitalna grafika, do 510 x 350 mm, 2020
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Boge DIMOVSKI
(1952, Makedonija)

Slikarstvo je diplomiral na ALU v Ljubljani leta 1978 ter istega leta postal tudi član
DSLU. Na isti akademiji je končal podiplomski specialistični študij restavratorstva in
konservatorstva ter podiplomski specialistični študij grafike. Leta 1987 si je pridobil
naziv docenta  grafike na Univerzi v Ljubljani ter leta 1990 naziv docenta za grafiko in
risanje na Univerzi Cirila in Metoda v Makedoniji. Od leta 1987 je zaposlen v Medna-
rodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani, kjer deluje kot kustos in restavrator z
nazivom muzejski svetnik. Je član društva slovenskih likovnih kritikov. Ukvarja se s ku-
ratorstvom in piše likovne recenzije. Od leta 2006 je vpisan v razvid samostojnih li-
kovnih ustvarjalcev, s polovičnim delovnim časom.

Do sedaj je imel enainpetdeset samostojnih razstav, sodeloval pa je na več kot štiristo
skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel pet nacionalnih ter trinajst
mednarodnih nagrad.

Brez naslova I
akril, platno, 30 x 40cm, 2021



7Brez naslova II, III
akril, platno, 30 x 50cm, 2021
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Domen DIMOVSKI
(1995, Kranj)

Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani se je vpisal na Akade-
mijo za likovno umetnost in oblikovanje, kjer je leta 2017 z delom Avtoritarnost me-
dijske družbe diplomiral na Oddelku za slikarstvo, smer Video in novi mediji, pri
profesorju Sašu Sedlačku. Leta 2019 je na isti smeri pod mentorstvom prof. dr. Leva
Krefta magistriral s teoretičnim delom Prehod iz votline: na Platonovi sledi in kratkim
animiranim filmom Peščeni prehod pri profesorju Robertu Černelču. 
Aktiven je predvsem na področju intermedijske in video umetnosti, animacije, na po-
dročju slikarstva, grafike ter oblikovanja. Za svoja dela je prejel šest domačih in eno
mednarodno nagrado. Imel je 7 samostojnih in 35 skupinskih razstav ter sodeloval na
več festivalih, kot so This human world (2012), ANIMFEST (2015), Grossman (2015),
Animateka (2015), MFRU (2017), PixxelPoint (2017), Svetlobna gverila (2018), Medna-
rodni festival likovnih umetnosti Kranj (2019, 2020), Mednarodni bienale likovne vizije,
Etike(te) – Strah (2019), Under the Subway Video Art Night (2020).
Član ZDSLU in Likovnega društva Kranj je od leta 2018. Od decembra 2019 deluje kot
samozaposlen v kulturi, od leta 2020 pa je član umetniškega sveta Likovnega društva
Kranj za sekcijo Video in novi mediji.

Prešernovi portreti II
računalniška grafika, 21 x 29,7 cm, 2021



9Prešernovi portreti I, III
računalniška grafika, 21 x 29,7 cm, 2021
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Nataša DRUŠKOVIČ
(1976, Kranj)

Po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer Modno oblikovanje, se je
vpisala na Visoko strokovno šolo za risanje in slikanje v Ljubljani. Leta 2004 je diplo-
mirala iz slikarstva, pod mentorstvom Darka Birse. Po končanem študiju je sprva opra-
vljala pedagoško delo, kasneje na ZVKDS kot risarka arheoloških predmetov, ki so jo
napeljali k zanimanju za izdelovanje nakita iz bakra. Zadnja leta se ukvarja z oblikova-
njem in izdelovanjem unikatnega nakita iz različnih kovin in drugih materialov. Sode-
lovala je na različnih razstavah doma in v tujini. Živi in ustvarja v Kranju. 

Ogrlica “Prostorska vez”
guma, medenina, 27 x 28,5 cm, 2021



11Ogrlica “Prostorska vez III”
guma, medenina, 31 x 22 cm, 2021
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Andreja ERŽEN
(1969, Ljubljana)

Slikarstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomirala
pri prof. Francu Novincu in dr. Jožefu Muhoviču. Ustvarja na področju slikarstva, hkrati
se ukvarja z računalniško animacijo, ilustracijo, tradicionalno umetniško grafiko in gra-
fičnim oblikovanjem.

 Prejela je priznanje za kvaliteto likovnih del na Festivalu likovnih umetnosti Kranj 2013
– ZDSLU. Do sedaj je imela 18 samostojnih razstav in 41 skupinskih razstav in projektov.  

Živi in ustvarja v Goričanah pri Medvodah in v Kranju.

Deklica z rožami v laseh
akril in olje na platnu, 70 x 90 cm, 2017



13Flora
svetlobni objekt, akril, aluminij, 
LED žarnice, 50 x 50 x 9 cm, 2016

Flora. Kaj si pričakovala?
olje na platnu, 30 x 30, 2021
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Irena Gayatri HORVAT
Rojena je bila leta 1968 v Zagrebu, kjer je končala likovno akademijo pri prof. Miroslavu
Šuteju. Na študijskih potovanjih preučuje mnoge kulture sveta, doživetja pa prenaša
v svoje slike, instalacije in poezijo. Redno se udeležuje domačih in mednarodnih de-
lavnic, projektov in simpozijev.
V Sloveniji na umetniškem področju deluje že od leta 2006. Ob slikarstvu se posveča
art terapiji in drugim skupinskim projektom z otroki in odraslimi (mandala, …). Trenutno
na mariborski PEF nadaljuje doktorski študij izvirne otroške risbe.
Je članica hrvaških društev likovnih umetnikov HDLU in HULULK, od 2012 pa tudi slo-
venskega stanovskega društva ZDSLU in Likovnega društva Kranj.

Pranger - Apel in čevljar
kombinirana tehnika na platnu, 54 x 40 cm, 2021



15Pesem
kombinirana tehnika na kartonu, 70,5 x 58,5 cm, 2021
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Lojze KALINŠEK
Rojen leta 1956 v Kranju. Leta 1977 je diplomiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani.
Po končanem študiju se redno udeležuje vsakovrstnih likovnih kolonij, simpozijev in
srečanj doma in v tujini, kjer si likovni ustvarjalci izmenjujejo mnenja in izkušnje ter v
različnih naravnih okoljih bogatijo ustvarjalno inspiracijo. Ves čas svojo likovno dejav-
nost združuje s pedagoškim delom z mladino na mengeški osnovni šoli, občasno pa
deluje tudi kot mentor in umetniški vodja lokalnih likovnih društev. Ukvarja se tudi z
ilustracijo, fotografijo in oblikovanjem na grafičnem in tehničnem področju. V več kot
40-letnem ustvarjalnem obdobju ima za seboj več kot 80 samostojnih in več kot 200
skupinskih likovnih razstav v Sloveniji in tujini. Njegova dela krasijo in dopolnjujejo
umetniške zbirke v več kot 20 državah širom po svetu.

Muza
mešana tehnika na kamnu (akril, pozlata), 20 x 39 x 8 cm, 2021



17Nezakonska mati
slika na kamnu, 22 x 34 x 8 cm, 2021

Kamnita nevesta 
slika na kamnu, 36 x 28 x 10 cm, 2021



Med zobniki COVIDa 19 ali z ljubeznijo iz Kitajske 13.01.20.1.2021
tisk na 3D objekt, 37 x 60 x 6 cm, 2021
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Miha PERČIČ
Rojen leta 1972 v Kranju. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je 
diplomiral leta 1997. Leta 2002 je končal podiplomski študij grafike pri prof.
Branku Suhyju in si pridobil naziv magister likovnih umetnosti. Sodeluje na
samostojnih in skupinskih razstavah doma in po svetu. Na bienalu ALPE-
JADRAN v Kranju 2013 je prejel priznanje za kakovost likovnih del. Nagrado
Gorenjskega muzeja za kvaliteto likovnih del 2017 pa je prejel na 6. medna-
rodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 2017.

Dela kot samostojni kulturni delavec. Je član Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov (ZDSLU).



19Med zobniki COVIDa 19 ali z ljubeznijo iz Kitajske 13.02.20.1.2021
tisk na 3D objekt, 37 x 60 x 6 cm, 2021

Med zobniki COVIDa 19 ali z ljubeznijo iz Kitajske 12.02.20.1.2021
tisk na 3D objekt, 15 x 37 x 4,5 cm, 2021

Med zobniki COVIDa 19 ali z ljubeznijo iz Kitajske 12.01.20.1.2021
tisk na 3D objekt, 15 x 37 x 4,5 cm, 2021
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Kristina RUTAR
(1989, Tolmin) 
je leta 2013 diplomirala na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani, na po-
dročju keramike. Leta 2015 je na Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza
Gepperta v Vroclavu, Poljska, zaključila podiplomski program Interdiscipli-
narna grafika. Živi in ustvarja v Ljubljani, kjer dela kot docentka na Akademiji
za likovno umetnost in oblikovanje, na smeri Unikatno oblikovanje, za po-
dročje keramike.

Kar ostane, 
kamenina in porcelan, vrtenina, 27 x 19 x 17 cm, 2020



21Adaggio (to my grandmother), 
kamenina, vrtenina, 34 x 34 x 230 cm, 2019
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Tomaž ŠEBREK
(1963, Kranj)

Izobraževal se je, pod strokovnim vodstvom, v Ljubljani, Novem Mestu in Kranju. Deluje
od leta 1987, izključno na področju likovne umetnosti pa samostojno od leta 2001.

Osnovno likovno dejavnost posveča grafiki. Deluje na področju slikarstva in kiparstva,
slednje igra dominantno vlogo v njegovem ustvarjanju. Prisotnost v likovni umetnosti
razume kot nezaključeno področje izobraževanja in raziskovanja

Imel je več samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini.

Semenj bil je živ
akril, 40 x 40 cm, 2021



23Semenj bil je živ
akril, 40 x 50 cm, 2021

Semenj bil je živ
akril, 48 x 50 cm, 2021
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Iztok ŠMAJS MUNI
(1953, Velenje)

V letih 1973-77 je obiskoval Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini,
med drugim na mednarodni univerzi Verbano, Vincaglio v Italiji in po programu
ICCP v Santa Barbari v ZDA. V Verbanu je bil kasneje imenovan za častnega profe-
sorja. Od 1980 je samozaposlen v kulturi in deluje na področju vizualnih umetnosti,
glasbe, filozofije, poezije in fotografije. 1993 je pridobil status umetnostnega kritika.

Imel je številne razstave tako doma kot v tujini in bil štipendist simpozija novega sli-
karstva v Kanadi. V tujini – Rotterdam, London, Ženeva, New York, Toronto – se je
uveljavil s predstavitvami svojih fotografskih konceptov (fotografija z risbo ali sliko).

Brez naslova 1
akril na platnu



25Brez naslova 2
akril na platnu
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Meta ŠOLAR
(1989, Radovljica)
Slikarstvo je študirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer
je leta 2014 tudi diplomirala.
V svojem ustvarjanju se posveča predvsem zakriti figuraliki, ki meji na nadrealizem.
Navdihuje jo sodobna kultura in vprašanje identitete v digitalni dobi, zato se njeno
delo nenehno spreminja in razvija.
Razstavljala je po Sloveniji in svetu. Med drugim v Londonu, Tokiju in na Dunaju. Oktobra
2016 je bila na enomesečni umetniški rezidenci v Cité Internationale des Arts v Parizu.
Leta 2019 je prejela nagrado žirije Art Olympia v Tokiju. Živi in ustvarja v Radovljici.

Krizantema
akril na lesu, 70 x 60 cm, 2020



27Peach
akril na lesu, 70 x 60 cm, 2020

Peony
akril na lesu, 70 x 60 cm, 2020
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Klavdij TUTTA
Rojen leta 1958 v Postojni. Leta otroštva je preživel s starši v Novi Gorici. Po končani
osnovni šoli se je vpisal na Šolo za oblikovanje v Ljubljani. Učil se je pri profesorjih
Tinci Stegovec, Antonu Žnidaršiču, Milanu Butini, Francetu Peršinu, Janezu Grudnu, To-
mažu Kržišniku in Gorazdu Šefranu. Nadaljnje šolanje na Akademiji za likovno umet-
nost pri profesorjih: Metki Krašovec, Janezu Berniku, Zvestu Apolloniju, Gustavu
Gnamušu in Bogdanu Borčiču. Pri slednjem je diplomiral tako na dodiplomskem kot
na podiplomskem študiju grafike.
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in objekti ter z organizacijo likovne delavnice na Si-
njem Vrhu. Od leta 1981 je član DSLU, sicer pa dela in živi v Novi Gorici in Kranju kot
samostojni umetnik. Imel je preko 200 samostojnih razstav, sodeloval pa je na več kot
350 skupinskih razstavah doma in po svetu. Za svoje delo je prejel več kot 60 domačih
in mednarodnih priznanj. Med nagradami izstopajo tiste, ki jih je prejel na mednarod-
nih bienalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaquesu, Beljaku. Za dosedanje delo je pre-
jel nagrado  ZDSLU – Hypo Alpe Adria Bank, Bevkovo nagrado za življensko delo na
področju slikarstva in plaketo občine Ajdovščina za razvoj mednarodne likovne delav-
nice Slovenija odprta za umetnost. V Kranju je prejel veliko Prešernovo plaketo za po-
dročje kulture, v letošnjem letu pa naziv častnega občana Mestne občine Nova Gorica,
nagrado kritike na Utazu award Kangawa na Japonskem, Prešernovo plaketo MO Kranj
ter kositrno medaljo in priznanje Societe Arts Sciences Lettres v Parizu. 

Mediteranska ljubezen 5
akril in kolaž na lesu, 50 x 65 x 3 cm, 2019



29Mediteranska ljubezen 4
akril in kolaž na lesu, 20,2 x 20,2 x 4 cm, 2019

Mediteranska ljubezen 6
akril in kolaž na lesu, 75 x 63 x 7 cm, 2019
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Ladijana VIJAY
Rojena 6. septembra 1975 v Ljubljani, je leta 2008 magistrirala iz slikarstva, leta 2003
iz umetniške grafike, leta 2000 pa diplomirala iz industrijskega oblikovanja na Akade-
miji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Njeno ustvarjalno pot so močno
zaznamovali študij grafičnih umetnosti v italijanskem Urbinu, potovanja ter razstave
po celem svetu.

V njenih delih je zaznati visoko mero poetičnosti, estetiziranosti, romantične odma-
knjenosti in hrepenenja.  Prepoznavamo jo kot subtilno umetnico, prežeto z močnimi
arhetipskimi praspomini, optimizmom in zasanjanostjo, ter zamaknjeno v ljubezen, ki
je pogoj za sleherno ustvarjalnost.

Iz starih kranjskih razglednic (Krainburg 1908) 
olje na platnu, 40 x 50 cm, 2021



31Čarobni gozd
olje na platnu, 50 x 40 cm, 2021
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