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razstave bodo odprte od 6.10 do 5.11.2015

AVLA GORENJSKEGA GLASA
GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ
GALERIJA MESTNE OB:INE KRANJ

RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC - Spodnje Bitnje

 GALERIJA KOLODVOR - Besnica

MAKEDONSKI KULTURNI CENTER
GALERIJA V KRANJSKI HIŠI - ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
DRUŠTVO ARHITEKTOV KRARH
ETNO GALERIJA DESETNICA
CAFE GALERIJA PUNGERT

KAVARNA KHISELSTEIN 12.56 KRANJ
STOLP ŠKRLOVEC - GALERIJA JANEZ PUHAR

LAYERJEVA HIŠA - GALERIJA
LAYERJEVA HIŠA - NA VRTU

LAYERJEVA HIŠA - UMETNIŠKE REZIDENCE
GALERIJA DR. CENETA AVGUŠTINA - ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠ:INE SLOVENIJE, OE KRANJ 

LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ - ZDSLU
MESTNA OB:INA KRANJ

ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ
ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV

GORENJSKI MUZEJ  KRANJ
in mag. likovnih umetnosti KLAVDIJ TUTTA

partnerji

prireditelji
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Festival na temo SODOBNA POKRAJINA prinaša velik kreativni izziv za sodelujoče avtorje, ki letos prihajajo 
v Kranj kar iz 17 držav. Mednarodne izmenjave umetnikov so zelo pomembne za umetniško rast posameznih 
ustvarjalcev, kot za navezava in spoznavanje ter kvalitetno sodelovanje v mednarodnem umetniškem prostoru. 
V letošnjem letu predstavljamo tudi nagrajenca za življensko delo na področju pokrajine Nikolaja Beera. Veliko 
prizadevanj smo usmerili, da bi mladina spoznala moč sodobne likovne umetnosti. V likovnem društvu Kranj 
smo pripravili posebno didaktično razstavo v različnih tehnikah na temo sodobne pokrajina, ki bo del stalne 
razstave na Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Zelo zanimiva bo tudi razstava nagrajencev prejšnjih festivalov 
z naslovom Kako nagrajenci vidijo pokrajino. V Layerjevi hiši pa bodo na ogled kozmični pejsaži Darka Slavca. 
Predstavil se bo tudi eden vodilnih pionirjev na področju video umetnosti Srečo Dragan. Potem sledijo pomembna 
srečanja naših ustvarjalcev z avstrijskimi umetniki. Upam, da vam bo pričujočih 22. likovnih dogodkov popestrilo 
utrip v starem mestnem jedru Kranja in njegovi okolici. Posebej se zahvaljujem gospodu županu Boštjanu Trilarju 
in občinskim svetnikom za razumevanje in podporo našemu projektu, kot tudi sodelavcem Zavoda za turizem 
Kranj, za pomoč pri izvedbi festivala in institucijam, ki so z nami plodno sodelovale. 

Magister likovnih umetnosti KLAVDIJ TUTTA
Predsednik umetniškega sveta  LD Kranj in umetniški vodja festivala

Letošnjega velikega mednarodnega projekta, ki se letos osredotoča na temo sodobnega pejsaža smo v 
Likovnem društvu Kranj sprejeli z veliko odgovornostjo. Prireditev je velik organizacijski projekt, ki zahteva 
veliko energije, da ga lahko profesionalno in kvalitetno izpeljemo. S tem ponudimo avtorjem, da se izkažejo z 
osebnimi avtorskimi nagovori. Festival omogoča, da naši avtorji primerjajo dosežke z tujimi udeleženci festivala, 
ki prinašajo v naš kulturni prostor kreativni karakter njihovega naroda. V sam festival smo povabili veliko 
umetnostnih zgodovinarjev in likovnih kritikov, ki z nami kreativno sooblikujejo podobo festivala. V likovnem 
društvu smo ponosni, da spadamo med najbolj kreativna društva na področju likovne kulture. Vabim vas, da si 
z zanimanjem ogledate festival v Kranju in njegovem zaledju.  

CVETO ZLATE
Predsednik Likovnega društva Kranj

nagovori

4. Mednarodnem likovnem festivalu, na pot
Na letošnjem Mednarodnem Festivalu likovnih umetnosti ZDSLU – Kranj 2015 sodelujejo avtorji 
iz sedemnajstih držav, njihova dela pa so predstavljena na petindvajsetih prizoriščih starega 
mestnega jedra in v bližnji okolici. V Kranju se tako lahko pohvalimo, da gre za eno večjih 
likovnih prireditev v srednjeevropskem prostoru. 

Ob tem se iskreno zahvaljujem vsem sodelujočim na festivalu, ki so opravili zares veliko in 
pomembno delo. Še posebej vse čestitke mag. Klavdiju Tutti, mag. Klementini Golja in 
Likovnemu društvu Kranj za velik doprinos mestu Kranj. Zaradi njihov idejnih, kreativnih zasnov 
Festivala likovnih umetnikov ter požrtvovalnega dela na področju likovne umetnosti je naše 
kranjsko kulturno dogajanje zapisano v zgodovino mesta Kranj. 

Festival je nadgradnja prejšnjih likovnih manifestacij, ki sta jih mag. Klementina Golija in 
Likovno društvo Kranj organizirala v zadnjih petindvajsetih letih pod imenom Risba v prostoru 
Alpe Jadran ter Mednarodnemu Bienalu mesta Kranj. Zadnja leta je v Kranju predstavljena 
festivalska oblika likovne manifestacije, ki jo vodi umetniški vodja festivala mag. Klavdij Tutta. 
Tudi na letošnjem festivalu sodelujejo kreativni umetniki, ki zagotovo odločilno vplivajo na 
kakovost prireditve tako velikega formata. 
Posebnost festivala je, da združuje energijo inštitucij kulture ter samozaposlenih v kulturi. 
Tema festivala pa se dotika pokrajine, ki ni samo to, kar je vidno v naravi, ampak je v končno 
umetniško delo preoblikovana podoba. Ponosen sem na idejo, da ustvarjalci letošnji festival 
posvečajo preminulemu dr. Cenetu Avguštinu, ki je bil velik pobudnik likovnega življenja na 
gorenjskem od sedemdesetih do devetdesetih let prejšnjega stoletja.
Umetniška dela so pravi navdih podob lepote in hkrati resnice, ki nas navdaja in obdaja. Skozi 
njih lahko z veliko mero optimizma gledamo na prihodnost. Nekatere so bolj, druge manj 
zgovorne. 

Avtorjem in občinstvu želim ob ogledu festivala veliko umetniških užitkov. Organizatorjem pa 
hvala za vaš velik prispevek in uspešno pot še naprej!
 

BOšTJAn TrILAr
Župan Mestne občine Kranj

nagovori

Že ko se je zavrtel prvi Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, z naslovom Srečanja, sem imel občutek, da 
se bo z leti manifestacija razrastla do neslutenih možnosti. Letošnji, četrti festival, to samo potrjuje. Razpisana 
tema Sodobna krajina je zagotovo privlačna in je še dodatno pripomogla, da so se srečanja udeležili številni 
umetniki iz kar šestnajstih držav Evrope, ki jih mesto Kranj  predstavlja v svojih dvaindvajsetih galerijah 
in razstavnih prostorih. V ZDSLU smo se že na začetku projekta aktivno in kot partnerji z veseljem pridružili 
festivalu ter ga brez pomislekov vključili v železni repertuar našega rednega letnega programa. Zavedamo se 
velikega pomena, ki ga ima sodelovanje in mreženje med društvi različnih regij in povezovanje ter druženje med 
domačimi in tujimi umetniki raznih držav. 
Naslov letošnje teme je dovolj širok, da vključuje umetnike vseh generacij in vseh zvrsti in je ravno pravi, da 
je bila tokrat podeljena nagrada našemu članu, akademskemu slikarju Nikolaju Beeru, saj je krajinarstvo z 
njegovim ustvarjanjem organsko in slogovno povezano. 
Je pa v sedanjem obdobju globalizacije, ko že od preloma sotletja dalje na umetnostnem polju opažamo 
masivne premike in preobrazbe, prikaz krajine na likovno vizualnem področju precej drugačen, kot ga 
pojmujemo in prikazujemo skozi zgodovinske prereze in pretekle dobe. Prelomnice, ki jih beležimo pri lepih 
umetnostih ob vstopu v enaindvajseto stoletje, sicer niso nič novega, saj celotna moderna umetnost živi od 
veselja nad umetniškimi inovacijami in vseskozi gredo raznovrstne sodobne umetniške poti paralelno druga ob 
drugi. Poglavitna sprememba pa je, da ne obstajajo več vseobsežni kanoni, ni več posameznih mega-umetnin ali 
nekega določujočega stila kake slikarske šole, specifične tehnike, vsemu podrejene tematike, metode ali medija, 
ki bi napovedoval neko novo vseobvladujoče umetniško gibanje. Celoten sistem, ki smo ga pogosto imenovali 
»svet likovne umetnosti« je popolnoma preoblikovan in obrnjen na glavo. 
Tudi Mednarodni festival likovne umetnosti Kranj s svojo odprtostjo in široko naravnanostjo veliko prispeva k 
spoznavanju drugačnosti ter domačim in tujim ustvarjalcem omogoča vstop v nov »svetovni red globalne likovne 
umetnosti«.

ALEš SEDMAK
Predsednik ZDSLU

Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj je naravnan čezmejno in s skupnimi razstavami povezuje umetnike 
iz številnih držav ter tako prispeva h kulturni izmenjavi. Letošnji festival je posvečen SODOBNI POKRAJINI 
in umetnostnemu zgodovinarju ter priznanemu poznavalcu urbanizma in arhitekture, dr. Cenetu Avguštinu. 
Avguštin je pogosto sodeloval z avstrijskimi galerijami in zato je tudi nadvse razveseljivo, da se letošnjega 
festivala udeležujejo številni umetniki, fotografi in slikarji iz Avstrije. Franz Berger, Karl Vouk, Tanja Prušnik, Larissa 
Tomassetti, Inge Stornig, Friz Rathke, Eva Asaad, Wolfgang Daborer, Norbert Klavora, Gabi Troester, Ingeborg 
Plepelits, Birgit Fedl-Dohr, Britta Keber, Gerlinde Thum, Valentin Oman, Klaus Zlattinger, Georg Brandner in 
Nikolaus Lapuch so uveljavljeni umetniki, ki bodo na 4. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj skozi 
različne medije in tehnike predstavili nove poglede na pokrajino. Ne gre le za posnemanje narave, temveč 
za njeno kreativno likovno transformacijo. Posebnost Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj je, da 
poteka na različnih lokacijah in tako obiskovalcem omogoča različne izkušnje.

Mag. MArIE-ThérESE hErMgES
Direktorica Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani
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interpretativnih možnosti. Njegove poznejše velike kompozicije z variacijami ponazarjajo duhovne pokrajine notranje narave 
avtorja, odvisne od njegove slikarske invencije in imaginacije. Mondrianovo slikarstvo izhaja iz študije pokrajine z glavnim 
motivom drevesa, ki ga v zaključni fazi raziskav radikalno poenostavi v ploskovno koordinatni mreži, sestavljeni iz primarnih 
ter bele in črne barve. 
Nadrealistični slikarji  vnašajo v slikarsko pokrajino nova spoznanja in videnja, temelječa  na podzavestnih nagnjenih in 
psihoanalizi ter temu primernih deformacijah oblik in dodanih simbolov. 
V času povojnega abstraktnega ekspresionizma izstopajo svojevrstne pokrajine J. Pollocka, v katere avtor s pomočjo 
akcijskega slikanja nove driping tehnike polivanja in kapljanja barv, spontano nanaša na slikovno ploskev naravne vzorce, 
razpete med skrito nosilno geometrijo in organskim »nošenim kaosom«. Pollock je pri tem odkril način sestavljanja 
kompleksnih vzorčnih enot v popolno harmonijo, še posebej v odnosu med notranjo naravo avtorja in zunanjo naravo, pri 
čemer so vse likovne komponente v njegovih slikah ukrivljene in organske. Velike dimenzije njegovih del pa so namig na 
pokrajine ameriškega zahoda, kjer je Pollock odraščal. V abstraktnem slikarstvu postane vsako likovno delo svojevrstna 
pokrajina, v kateri se pojavljajo različni inserti iz sveta, v katerem živimo, tako npr. v delih J. Olitskega, ki je uporabljal pršenje 
razredčene akrilne barve na ogromnih platnih, v delih F. Stelle, ki s svojimi prekrivajočimi loki in kvadratnimi zamejitvami 
definira vpliv pokrajine bližnje vzhodnih mest, ki jih je obiskal. 
Pokrajina se še posebej izpostavi v land artu, ki pomeni velik premik v interpretaciji pokrajine. Ta se ne odslikuje, temveč 
realno sodeluje pri izvedbi njene umetniške preinterpretacije, pri čemer postaja umetniško delo določen izsek iz konteksta 
širše narave. Vpliv land arta se čuti v poznejših brezštevilnih galerijskih  instalacijah. 
V superrealizmu postane pomembna fotografsko dokumentirana upodobitev, kot npr. urbane pokrajine z njenimi refleksijami 
v izložbenih oknih (R. Estes), s svojimi zavajujočimi  iluzivno iluzivnimi  in ploskovno - prostorskimi učinki. Tudi v novih medijih 
je urbana pokrajina onesnažena s sintetičnimi vzorci in »obogatena« z novodobno izkušnjo mestnega likovnika, pri čemer 
se pojavlja v različnih pomenskih in kreativno vzorčnih sklopih, vključujoč fotografijo, ki se kot relativno mlad medij že več 
kot 170 let vključuje v obravnavanje pokrajine na temu mediju svojevrsten način. 
Brezštevilne slikarske interpretacije nam torej dokazujejo pomembnost po-krajine kot zelo vplivne  zvrsti likovne umetnosti 
pri zgodovinskem razvoju slikarstva ter nakazujejo duhovni razpon likovnega umetnika, ki pokrajino poišče in preinterpretira 
na osebni razpoznavni način, odvisen od njegove umeščenosti v zgodovinski čas ali od pripadnosti različnim  sociološkim, 
političnim, filozofskim, kulturnim, estetskim, stilnim ter razvojnim vplivom in potrebam posameznega okolja. 
Najdaljšo in izjemno tradicijo krajinskega slikarstva lahko poiščemo v kitajski umetnosti, ki se pojavlja že pred letom 1000. 
Kitajsko, kot tudi japonsko krajinsko slikarstvo, beleži predvsem dela na papirju ali svili v obliki zvitkov ali na zaslonih, 
kombinirano s kaligrafijo, navdihnjeno z literaturo, izvedeno v enostavni perspektivi ter obogateno s filozofskim ozadjem in 
ekspresivnostjo racionalnih  potez s tušem na vertikalnih ali horizontalnih panoramskih formatih, kot tudi s prefinjeno tematiko, 
ki že v naslavljanju del dokazuje popolno nasprotje evropski pokrajini in umetnosti. Evropski krajinar je upošteval različno 
nasebno in odsebno senco, kakovost in smer svetlobe, njeno intenzivnost in točkovnost, skrito v svetlobnih poudarkih, kot 
so npr. lesketi. Pokrajina se je risala ali slikala v najrazličnejših risarskih, grafičnih in slikarskih tehnikah na različnih vrstah 
nosilcev in formatov. Slikarji krajinarji so gradili učinke globine s toplo hladnimi in svetlo temnimi odnosi, komplementarnim 
povezovanjem  različno nasičenih barv, upoštevali kritne, polkritne in lazurne pigmente, pripomočke v obliki prenosnih stojal, 
uporabljali različne poteze s čopičem od nevidnih (lazurnih) do grobih z debelim inpastom,  po katerih se razpozna nemirni 
zapis slikarja kot avtorja.
Pokrajina kot naravna ali urbana tvorba vsebuje za likovnika najdragocenejše optične in čutne informacije o svojem ustroju 
in delovanju ter spreminjanju glede na letni čas, mesec, teden dan in uro, ter glede na vremenske, svetlobne, toplotne in 
vse ostale spremembe. Temeljne razlike med dnevom in nočjo, med blizu in daleč, med zemljo in nebom, celoto in njenimi 
detajli, oblikovnimi, tonskimi, barvnimi, obrisnimi, teksturalnimi, vzorčnimi razlikami, linearno in zračno perspektivo, gradienti, 
ritmi, gostotami, živim in odmrlim, organskim in anorganskim, itd., so tiste splošne značilnosti, ki jih uporablja sleherni 
likovnik – ustvarjalec pri kreiranju likovnih del. Poleg tega nas naravna in urbana pokrajina navdušujeta s svojim živim 
ustrojem in utripom, iz česar se vsi učimo  in  te informacije izkoriščamo tako v življenju kot pri likovnem ustvarjanju. Slikarske 
krajine so torej povzete iz »pokrajin našega življenja« in iz njih izhajajočega razumevanja sveta. V vsakem slikarskem delu 
naj bi  estetske skladnosti v njem, temeljile na ubranosti z značilnostmi teh pokrajin. Zakonitosti narave se tako spremenijo 
v postulate likovne teorije ali v zgoščene informacije o osnovnih parametrih njenega živega, brezhibnega delovanja in 
videza. Mnoge današnje abstraktne slikarske pokrajine temeljijo na sestavljanju znakov, simbolov in vzorcev, povzetih iz 
realnih pokrajin in njihovim vnašanjem v nove mozaične avtorske pokrajine, z upoštevanjem prostorskih gradacij običajno 
spodnjega, vmesnega ali zgornjega prostora slike, z upoštevanjem koordinatnega sistema, ki spreminja trodimenzionalni 
prostor v ploskovnega, ter duhovni prostor avtorja v konkretno likovno in estetsko tako organiziran prostor slike, da ta 
omogoča duhovno vzpostavitev dialoga z opazovalcem likovnega dela. 
Različne vrste likovnih interpretacij nam kažejo velik duhovni razpon, ki izhaja iz notranje narave likovnika, ki naravo 
poišče in preinterpretira na svoj individualni in razpoznavni način. V mnogih slikarskih krajinah lahko občutimo svojevrstno 
hrepenenje po potovanju v oddaljene prostore in kontemplativno povezanost z naravo in kozmosom. Slikarsko krajino lahko 
tako opredelimo z različnimi poimenovanji in vzdevki, kot npr. heroična, lirična, romantična, ruinska, dramatična, razumska, 
abstraktna, nadrealna, panoramska, dobra, lepa, kičasta, itd. Toda večina vrhunskih krajinskih slik ob vsakem pogledu 
izžareva pomirjujoč občutek lepega in plemenitega ter omogoča stik med realnostjo, notranjo duhovno naravo njihovega 
avtorja in opazovalca, kar najbolje izraža misel Baudelaira o Boningtonovih pokrajinah: »Intimnost, duhovnost, barva in 
težnja po brezkončnosti«.

red. prof. Darko Slavec, mag. slikarstva, mag. grafike

Pokrajina kot slikarski motiv ima že več tisočletno tradicijo. Že prazgodovinske, na reliefnih stenah izvedene jamske slike 
z upodobitvami živali, delujejo kot svojevrstne pokrajine. V poznejši dobi so pomembni topografski – shematski reliefi 
»zemljevidov« vasi ali jamske slike z liki ljudi, ki preganjajo divje ali že udomačene živali, upodobljene v različnih položajih in 
velikostih, z iluzijo približevanja ali oddaljevanja. V egiptovski grobni umetnosti se pojavijo ploskovno interpretirane krajinske 
scene z lovskimi prizori in vsakodnevnimi opravili, kar se nadaljuje tudi v egejski, grški in rimski umetnosti v obliki krajin iz 
Odiseje, vrtov iz Pompejev ali  talnih mozaikov iz Palestrine itd. V gotiki in zgodnji renesansi se pokrajina pojavlja večinoma 
kot scensko ozadje, kot npr. v ilustriranem koledarju bratov Limbourg, v velikih freskah »Učinki dobre in slabe vlade na 
deželi in v mestu« A. Lorenzettija ali v sliki »Čudežni ribolov« K. Witza, kjer že lahko spoznamo pokrajino Ženevskega 
jezera, ki ni slikana samo po domišljiji, temveč tudi po realnih danostih. Renesansa nadaljuje z vedno bolj prepričljivim in 
slikovitim uvajanjem pokrajine v ozadje svojih religioznih in posvetnih figuralnih scen, pri čemer posveča takratni slikar več 
pozornosti osvetlitvi vedno večjih pokrajinskih izrezov,  z brezhibno  modelacijo številnih detajlov, in pokrajini za odprtimi 
okni, ki postanejo sestavni del običajno interiernih žanrskih scen. 
Občutek za naravo se povečuje v pokrajinskih ozadjih figuralnih kompozicij G. Bellinija z upodobitvami prodorne marčevske 
svetlobe in atmosfere, ki določa ostro obrisnost in kontrastnost oblik, kar se odraža tudi v Da Vincijevih in Dürerjevih 
pokrajinah risanih in slikanih po naravi ali domišljiji. H. Bosh dodaja pokrajini svojevrstno mističnost in nadrealnost in jo 
običajno povezuje s svetopisemskimi misteriji usode človeštva. Altdorferjeva pokrajina »Bitka pri Isosu« nakazuje novo, 
zaradi visokega gledišča izjemno pomembno globino ter kozmološko občutenje same pokrajine, kar lahko zaslutimo tudi 
v njegovi sliki  »Donavska pokrajina« brez ljudi in zgodbe, v kateri se pojavijo zračnost, doživetost in prefinjenost v izvedbi 
detajlov. Številne pokrajinske slike P. Brueghla starejšega kot npr. »Lovci v snegu«, »Spravilo sena«  ali »Mračni dan« 
nadgrajujejo tradicijo prodornega opazovanja in občutenja spreminjajoče se pokrajine v štirih letnih časih, s poudarjanjem 
sožitja med človekom in naravo. El Grecov »Pogled na Toledo« vnaša v mestno pokrajino ekspresivni in dramatični učinek. 
Pokrajine N. Poussina so resne, domišljijske in čustvene, njihova etika pa je pomembnejša od religije. Pokrajine C. Lorraina 
so s svojimi obmorskimi pristani, arkadijsko pokrajino in globokimi horizonti sanjske in romantične, kar opazimo tudi v 
Rubensovi sliki »Grad Steen« in slikarskih delih številnih holandskih krajinarjev, ki vnašajo v to vejo slikarstva naturalizem 
z baročnimi učinki gibanja in napetosti med svetlobo in senco,  kar se posebej izpostavlja v Vermeerjevi sliki »Pogled na 
Delft«. V poznejši rokokojski pokrajini J. A. Watteauja in J. H. Fragonarda se pojavi lahkotnost, galantnost in prefinjenost v 
občutenju pokrajine kot večinskega ozadja v siceršnjih  figuralnih kompozicijah. 
Mojstri interpretacije urbane pokrajine s pomočjo camere obscure kot A. Canaletto, F. Guardi ali B. Bellotto so vnesli v to 
zvrst umetnosti nove estetske, perspektivične, »fotografske« in razpoznavne razsežnosti, ki se ponavljajo v stoletjih, ki so 
sledila in se dokončno udejanijo v fotografiji 19. in 20. stol.  Tudi angleški akvarelisti 18. in 19. stol. so doprinesli pomemben 
prispevek k populariziranju pokrajine kot motiva in dosegli svoj vrh v Turnerjevih beneških akvarelih, v katerih je ob različnih 
pogledih na Benetke opazna predvsem suverena poteza s čopičem in lahkotna igrivost, izražena v svetlobi barvitega 
beneškega ozračja in njegovih odsevih na morski gladini, v nejasnih obrisih beneških stavb, mostov in kanalov, zaradi česar 
je postala sama likovna interpretacija in občutenje vzdušja pomembnejša od konkretne predstavitve opazovanega motiva, 
ki počasi a vztrajno razpada v elementarna likovna izrazila in njihovo medsebojno ploskovno in abstraktno učinkovanje 
posameznih regij likovnega dela. Romantika 19. stol. je ponovno izpostavila pokrajino kot svojevrsten poetični motiv, v 
katerem prevladuje občutek za daljavo, tišino in osamljenost, ob poudarjanju Rousseaujevega izreka »Nazaj k naravi«, 
kar se izpolnjuje v pokrajinah P. Boningtona, C. Friedricha, J. Constabla, T. Gainsbourougha in W. Turnerja, kar pozneje 
nadaljujejo C. Corot, F. Millet in G. Courbet s svojim realističnim pojmovanjem pokrajine. 
Vse več slikarjev krajinarjev v tridesetih letih 19. stol. zapušča svoje ateljeje in prične slikati v naravi na način hitrih krokijskih 
zapisov alla prima,  brez predhodnega pripravljanja, kar je pripeljalo do spontanih, izvirnih in novih odkritij na področju 
slikarstva. Krajinarji Barbizona in Fountainebleauja so predhodniki impresionizma, v katerem ima glavno vlogo iskanje 
impresij v pokrajini in hitro slikanje z odkritimi potezami čopiča, kar pušča na platnu čiste in samostojne barvne površine, 
omogoča barvno vibracijo čistih tonov, kolorizem ter medsebojno optično učinkovanje barvnih površin. Plein air v pokrajini 
se je tako širil po celotnem evropskem prostoru, s čimer so postale krajinske slike svetle, žive, dinamične, sproščene, 
nemirne, slikovite, harmonično skladnejše in pristnejše v odnosu med avtorjem in naravo. 
Izum fotografskih tehnik dagerotipije in kalotipije 1839 in širitev fotografije v evropski in svetovni  prostor je delni vzrok za 
iskanje novih likovnih izraznih smeri. Tako tudi neo in post impresionistična pokrajina igra pomembno vlogo pri vnašanju 
čistih likovnih komponent v slikovno polje, ki se po še nezavednih Monetovih abstraktnih tendencah v slikanju lokvanjev 
še posebej čutijo v Cezannovih velikokrat nedokončanih krajinah, v katerih je prisotna likovna raziskava s prioriteto po 
razumskem, resničnem in globljem, kot je to zmogel impresionizem. Če ima klasična pokrajina v sebi skrit prostorski 
koordinatni sistem, je že pri Cezannovih pokrajinah čutiti zvračanje v ploskev in spoštovanje ploskovne koordinatne mreže, 
gradnje pokrajine s pomočjo številnih zaporednih, ploskovno orientiranih faset in siceršnjih ploskovnih nanosov barve s 
poudarjanjem barvne modulacije in ploskovnosti nosilca, z nedokončano izvedbo (zlasti v akvarelih), poenostavljanjem 
naravnih tvorb v smislu pralikov in prateles ter vnašanjem transparentnih zamikov barvnih ploskev. Tudi barvno raziskovalni 
točkovni način gradnje pokrajine (G. Seurat, P. Signac) je postal že pred tem osnovni princip zgradbe fotografske emulzije 
in soroden z današnjo vsesplošno digitalizacijo in ekranizacijo. Tudi Van Goghova ekspresivno eruptivna poteza in »surova« 
gestualnost običajno  ne zanika slikarskega platna kot ploskovnega temelja, prej ga poudarja s svojimi reliefnimi in 
ekspresivno  nemirnimi potegljaji s čopičem. V fauvistični pokrajini izstopajo žive barvne ploskve, ki nadomeščajo lokalni 
ton z divjimi  komplementarnimi in nasičenimi barvnimi odnosi, kot tudi s spremembo vsega vidnega v eruptivno slikarsko 
kreacijo, neodvisno od običajnih optičnih zaznav v naravi. 
Ploskovnost v interpretaciji tovrstnih slikarskih krajin tlakuje pot k ustvarjanju abstraktne pokrajine 20. stol., ki iznikne iz 
slikarskih poiskusov V. Kandinskega. Njegove predhodne živopisne barvne pokrajine se leta 1911 dobesedno pretopijo v 
abstraktne akvarele, ki postanejo tako svojevrstne virtualne pokrajine kot samostojne slikarske entitete neštetih slikarskih in 
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The landscape, as a painting motif, encompasses thousands of years of tradition. This argument is supported by the fact that landscapes 
were already very unique in the prehistoric time, where cave paintings with depictions of animals were painted on the relief walls. 
In a later era, the topographical – schematic reliefs of villages’ »maps« or cave paintings with figures of people chasing wild or 
domesticated animals, depicted in various positions and sizes, with the illusionistic feeling of approaching or distancing, became more 
important. 
On the other hand, landscape scenes with hunting motifs and daily chores, interpreted in a planar fashion, can be seen in the Egyptian 
grave arts. The latter is continued also in the Aegean, Greek and Roman art in the form of landscapes of the Odyssey, the gardens of 
Pompeii or the floor mosaics from Palestrina, etc. 
In the period of Gothic and early Renaissance, landscape appeared mostly as a scenic background such as, for example, in the 
illustrated calendar of the Limbourg brothers, in the large frescos of A. Lorenzetti called “Effects of Good and Bad Government in the 
Country and in the City”, or in the painting of K. Witz entitled “The Miraculous Draught of Fish”, where we get to meet the landscape of 
Geneva Lake, which is painted not only based on the imagination, but also on actual realities.
The Renaissance period continued with an increasingly convincing and picturesque implementation of the landscape into the 
background of its religious and secular figural scenes, wherein the then painter devoted more attention to the illumination of increasingly 
larger landscape cut-outs, with immaculate modelling of numerous details, and to the landscape visible behind open windows, which 
became an integral part of normally interior genre scenes.
The feeling for nature increases itself in the landscape backgrounds of G. Bellini’s figural compositions with depictions of piercing light 
and atmosphere in March, which determines a sharp outline and contrast of shapes reflected also in Da Vinci’s and Dürer’s landscapes 
that have been drawn and painted according to the nature or human imagination. H. Bosh adds a peculiar mystique and surrealism 
to the landscape, which is usually associated with Biblical Mysteries of mankind’s fate. Altdorfer’s landscape entitled “Battle of Isosu” 
indicates a new, due to the high viewpoint, extremely important depth and cosmological sensation of the landscape alone, which 
can be detected also in his painting called “Danube Region”, without people and story, where the airiness, feeling of adventure and 
sophistication arise in the execution of the details.
The numerous landscape paintings of P. Brueghl the Elder like, for example, »The Hunters in the Snow«, »The Hay Harvest« or »The 
Gloomy Day« further upgrade the tradition of penetrating observation and the feeling of changing landscape through four different 
seasons, with emphasis put on the coexistence between a man and nature. El Greco’s »View of Toledo” introduces an expressive and 
dramatic effect into the urban landscape, while the landscapes of N. Poussin are serious, imaginative and emotional, but their ethic is far 
more important than the religion. C. Lorrain’s landscapes, with their maritime ports, Arcadian landscape and deep horizons, are dreamy 
and romantic, all of which can be seen clearly also in Ruben’s painting “Steen Castle” and the paintings of numerous Dutch landscapers, 
who incorporate naturalism with Baroque effects of movement and tension between lightness and shadow into this branch of painting. 
The latter is highlighted specifically in Vermeer’s painting called “View of Delft”. In the later rococo landscapes of J.A. Watteau and J.H. 
Fragonard, lightness, gallantry and sophistication are present in the perception of landscape as the majority background in the usual 
figural compositions.  
Masters of urban landscape interpretation, such as A Canaletto, F. Guardi and B. Bellotto, have all used an optical device called “camera 
obscura” (Latin: dark chamber) to incorporate new aesthetic, perspective “photographic” and distinct dimensions in this type of art, 
which recurred repeatedly in the centuries that followed and finally actualised into photography in the 19th and 20th centuries. 
The English watercolour artists of the 18th and 19th centuries have also made a significant contribution to the popularising of landscape 
as a motif and reached its peak in Turner’s watercolour paintings of Venice where, in different views of Venice, there is especially 
noticeable a sovereign brush stroke and a light-hearted playfulness, expressed in the light of the colourful Venetian atmosphere and 
its reflections on the sea`s surface and also in the vague outlines of Venetian buildings, bridges and canals. Due to the latter, the very 
art interpretation and the felling of the atmosphere is far more important than the concrete presentation of the observed motif which, 
slowly but steadily, breaks down into elementary art expressions and their mutual planar and abstract effect of the individual regions of 
the work of art.
The Romanticism of the 19th century has once again focused on the landscape as a unique poetic motif, in which a feeling of distance, 
silence and loneliness prevails, while emphasising Rousseau’s statement “Back to the Nature”. Such motif can be noticed in the 
landscapes of P. Bonington, C. Friedrich, J. Constable, T. Gainsborough and W. Turner and later continued by C. Corot, F. Millet and G. 
Courbet with their realistic conception of the landscape.
In the thirties of the 19th century, more and more landscapers started leaving their studios and began painting in the nature in a manner 
of fast sketches “alla prima”, without prior preparation. This led to spontaneous, original and new discoveries in the field of painting. 
The landscapers of Barbizon and Fontainebleau present the predecessors of Impressionism, in which the searching of impressions in 
the landscape and fast painting with honest brush strokes that leave clean and independent colour surfaces on the canvas and enable 
colour vibration of clean hues, colourism and mutual optical effect of the colour surfaces, plays a major role. 
The “plein air” method (in the open air) has therefore, spread itself across the entire European continent, due to which the landscape 
paintings have become bright, vivid, dynamic, relaxed, restless, picturesque, harmonically coherent and more genuine, looked at from 
the perspective of the relationship between the author and the nature.
The invention of daguerreotype photography techniques and calotype in 1839 and the expansion of photography into European and 
world space can be seen as a partial cause for the search of new expressive art directions. Similarly, both the neo as well as post-
impressionistic landscape play an important role in the entering of clean art components into the visual field which, according to the still 
unconscious Monet’s abstract tendencies of painting lotuses, is felt especially in Cezanne’s often unfinished landscapes, where an art 
research with a priority for rational, real and deeper, as impressionism was able to do, was present.      
If the classical landscape hides a spatial coordinate system in itself, the rejection of surfaces and the respect of planar coordinate grid, 
the construction of landscape through a number of successive, planar-oriented facets and the usually planar coats of paint with an 
emphasis of colour modulation and flatness of the carrier with an unfinished piece (especially in watercolours), simplifying of natural 
formations in terms of the original forms and bodies and entering of transparent delays of the coloured surfaces, can be sensed already 
in Cezanne’s landscapes.     
Even the colour-research-point manner of landscape construction (G.Seurat, P.Signac) has become a basic principle of the photographic 
emulsion story and related with nowadays widespread digitalisation and adaptation. In addition to that, Van Gogh’s expressive eruptive 
stroke and “brute” gestuality normally also does not deny the painting canvas as a flat foundation. On the contrary, it highlights it with its 
relief and expressive restless brush strokes.  
The Fauvist landscape is full of vibrant colour surfaces that replace the local hue with wild complementary and saturated colour relations, 

as well as the change of all visible, into an eruptive painting creation that is independent from the usual optical perceptions in the nature. 
The flatness in the interpretations of this kind of landscape paintings paves the way to the creation of the abstract landscape of the 20th 
century, which derives from the painting experiment of V. Kandinsky. In 1911, his prior colourful landscapes literally melted into abstract 
watercolours that became unique virtual landscapes, as well as also independent painting entities of numerous painting and interpretive 
possibilities. Through various variations, his later large compositions illustrate the spiritual landscape of the author’s inner nature that 
depends on his painting invention and imagination. Mondrian’s painting comes from a study of a landscape, where a tree presents the 
main motif. In the final stage of the research, the tree is simplified radically in the planar coordinate grid, composed of the primary, white 
and black colour.
The landscape paintings of the surrealist painters were filled with new findings and visions that were based on the subconscious inclines 
and psychoanalysis and corresponding to this, deformation of shapes and added symbols. 
During the post-war abstract expressionism, the unique landscapes of J. Pollock stand out. There, the author applied natural patterns, 
stretched between the hidden carrier geometry and organic “carried chaos” with the help of a new “dripping” technique, where the paint 
is spilled and dribbled and, therefore, added spontaneously onto the painting`s surface. In the process of doing so, Pollock discovered 
the manner of constructing complex pattern units into a perfect harmony, especially in the relation between the author’s inner nature and 
the outer nature, by which all art components in his paintings are curved and organic. It also needs to be stressed that great dimensions 
of Pollock’s works hint at the landscapes of the American west, where he grew up. 
In the abstract painting, every art work becomes a unique landscape, in which different inserts from the world we live in appear, for 
example, in the works of J. Olitski, who used spraying of diluted acrylic paint on giant canvases and in the works of F. Stella, who, by 
using his overlapping arches and square delineations, defined the influence of the landscape of the nearby eastern cities he visited.  

The landscape is particularly stressed in the so-called »land art« (also called Earth art), which represents a major shift in the interpretation 
of the landscape. Namely, the landscape does not reflect itself, but it cooperates realistically in the performance of its artistic re-
interpretation, by which a certain cut-out from the context of a broader nature becomes a work of art. The influence of “land art” can still 
be felt in the subsequent countless gallery installations.
A photographically documented depiction such as, for example, an urban landscape with its reflections in the shop displays (R. Estes) 
and misleading illusive and planar-spatial effects, becomes important in the period of Super-Realism. Even in the new media, the urban 
landscape is contaminated with synthetic patterns and “enriched” with a present-day experience of the city’s fine artist, by which it 
manifests itself in a variety of meaningful and creative sample sets, including photography which, as a relatively young medium, has 
been including itself into the discussing of landscape in a unique manner for over 170 years.  
Therefore, numerous painting interpretations confirm the importance of landscape as a highly-influential genre of fine art in the historical 
development of painting and, at the same time, suggest to the spiritual range of a fine artist that searches and reinterprets the landscape 
in a personal identifiable manner, dependant on his/her placement in the historical period or of belonging to various sociological, 
political, philosophical, cultural, aesthetic, stylistic and developmental influences and the needs of an individual environment.    
The longest and most remarkable tradition of landscape painting can be seen in Chinese art, which first appeared even before 1000. 
Chinese, as well as Japanese landscape painting, records especially works on paper or silk in the form of scrolls or on screens, 
combined with calligraphy, inspired with literature, performed in a simple perspective and enriched with a philosophical background and 
expressiveness of rational ink strokes on vertical or horizontal panoramic formats as well as a sophisticated theme that shows a complete 
opposite to the European landscape and art already in the addressing of artworks. Namely, a European landscaper considered different 
cast and form shadow, the quality and direction of light, its intensity and marking, hidden in the light emphasises such as, for example, 
glitter. The landscape has been drawn or painted in various drawing, graphic and painting techniques on different types of carriers 
and formats. The landscapers have constructed the effects of deepness with warm-cold and light-dark relations and complimentary 
connection of different saturated colours while, at the same time, they considered covering, half-covering and translucent pigments and 
accessories in the form of portable stands, and also used various brush strokes, from invisible (translucent) to rough strokes with thick 
impasto, by which the restless record of the painter as an artist can be distinguished.  
The landscape as a natural or urban formation contains the fine artist’s most valuable optical and sensuous information regarding its 
structure, functioning and changing according to the season, month, week, day and hour and given the weather, light, thermal, and 
other changes. The fundamental changes between the day and night, between near and far, between heaven and earth, wholeness and 
its details, formal, shade, colour, contour, textural, and pattern differences, linear and aerial perspective, gradients, rhythms, densities, 
living and dead, inorganic and organic, etc., are those general characteristics that are used by every fine artist – creator in the creating 
of his/her artwork.   

In addition to that, the natural and urban landscapes enthuses us with their living structure and pulse, from which we all learn and gain 
information that we later utilise both in life and also in the creation of fine arts. Landscape paintings are therefore, extracted from “the 
landscapes of our lives” and thereof derived the understanding of the world. The aesthetic uniformity of every painting work should be 
based on the harmony with the characteristics of these landscapes. Thus, the laws of nature are converted into art theory postulates or 
into concise information on the basic parameters of its living, flawless functioning and appearance. Many nowadays abstract landscape 
paintings are based on a compilation of characters, symbols and patterns, recapped from the real landscapes and implemented into 
new mosaic author landscapes, by observing the spatial gradations of the usual bottom, intermediate or upper space of a painting, by 
observing  the coordinate system that changes three-dimensional space into a planar, and by observing of spiritual space of the author 
in the concrete art and aesthetic organised space of a painting that it enables a spiritual establishment of a dialogue with the observer 
of the artwork.  
Various forms of art interpretations show a large spiritual range, which derives from the inner nature of the fine artist who seeks nature 
and reinterprets it in his/her own individual and distinguishing manner. In many landscape paintings a unique longing for travelling 
to remote spaces and contemplative connection with the nature and space can be felt. The landscape painting can be defined with 
different names and nicknames as, for example, heroic, lyric, romantic, destructive, dramatic, rational, abstract, surreal, panoramic, 
good, beautiful, kitschy, etc. But most high-quality landscape paintings, when looked at, radiate a calming sense of beautiful and noble 
and enable a contact between the reality and inner spiritual nature of their author and observer, which is best expressed by the thoughts 
of Baudelair on Bonington’s landscapes: “Intimacy, spirituality, colour and a tendency for infinity”.

red. prof. Darko Slavec, mag. slikarstva, mag. grafike
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barvo, kot bi jih zalilo ali preplavilo zemeljsko blato. S tem je bujno realnost izbrisal in jo hkrati naredil dvakrat realno, vsaj tam, 
kjer je s sivino preslikal že naslikano žitno polje, saj bi lahko restavrator-arheolog pod sivim blatom odkril njegovo ohranjeno 
življenje kot v goričkih Pompejih; to blato pa je morda tudi aluzija na prekmursko ravninsko močvirsko zemljo, ki jo poznamo 
že iz tamkajšnje literature od Miška Kranjca do Dušana Šarotarja..
Ne vemo pa tudi, če ne kaže to ugašanje žgočega sonca vsaj trenutne zadržanosti umetnikovega vitalizma v urah morebitne 
stiske, ali pa je le izraz spoznanja, ko se življenjsko modri umetnik zave bolj tragične življenjske resničnosti in doživi materialno 
snovnost in vse žive izraze spreminjajočega se življenja kot minljivo utvaro, kot zamegljeno resignacijo in sivino usode, 
predvsem pa kot streznjen izraz življenjskega etosa, ki sili umetnika gledati zgolj resnico, zakon večnega prerajanja, po 
katerem naravni svet ves čas použiva le samega sebe, kar se metaforično razkriva tudi v figuralnih motivih umetnikovih jedcev, 
pivcev in Saturnov. Lahko pa vse to govori predvsem o prerojenem likovnem poskusu, če že ne avanturi, o zavestnem odmiku 
v monokromnost, v kateri zna umetnik še vedno pričarati bogastvo sivih tonov in odtenkov ter s hlastno gesto gibkih prstov 
priklicati nemirno njivo tudi v času sončnega zatona in pritajene spokojnosti, ko noč do kraja posrka živahne barve. Pot na 
Goričko pa gleda tudi skozi črn tunel na železniški progi, ki oznanja umetnikovo človeško pot. 
Občutljivi pogled Nikolaja Beera tudi skozi sivino vidi in sluti vse, kar je gledal od nekdaj. Njegov duhovni utrip, ki oživlja 
zatemnjeno zemeljsko tkivo, je še vedno enako slikovit in živ, kot bi bilo takó naslikano življenje dojeto skozi zavest o smrti, o 
poplavi, če že ne vesoljnem potopu, ki pa umetnikove življenjske ljubezni do sveta v ničemer ne zabrisuje. Beerova krajina je 
na takih najnovejših slikah navzoča le v novem duhovnem agregatnem stanju, skozi samotarjev zastor malone onstranskega 
molka, ko so njive požete in je pot do cilja umetnikovih hrepenenj – njegove Itake, goričke Cordobe ali hlastno utripajoče 
»vešče varljivke« – še komajda vidna, a v svoji še vedno prelivajoči se gnetljivi zemeljski snovnosti nespremenjena, kajti 
umetnik jo vse bolj kot vidi živo čuti, pa četudi jo sluti že onstran zemeljskih razdalj ali onkraj črnega tunela. 
Vse na njej je le otipljiv spominski privid, ki se nenehno spreminja, a se kot podoba Beerove večne spremljevalke v bistvenem 
ne spremeni. V táko močvirno tkivo, v katero so ponekod zasajena sakralna znamenja, je Beer nedavno naselil tudi svoj 
križev pot, ki ga je sam lapidarno označil kot podobo življenja. V táko pokrajino, prizorišče energične zvrtinčenosti, svetlobe, 
sonca, zemeljske rjavine z rumenkastimi prebliski in mračnejše sivine ter pridušenega molka, človeškega veselja in trpljenja, je 
potopljeno vse Beerovo življenje, posvečeno ustvarjalni izpovedi, čuteči ljubezni do narave in sočutju do prvinskega človeka. 
Temu dragocenemu, do kraja avtentičnemu, vserazumevajočemu ustvarjalnemu življenju je letošnjega septembra naložil Čas 
na rame že sedmi rodovitni križ.

Dr. Milček Komelj

GALERIJA dr. CENETA AVGUŠTINA ZVKDS - KRANJ

Akademsko izvrstno izšolani slikar in hkrati samoniklo elementarni ustvarjalni »naturščik« Nikolaj Beer ima v slovenski 
umetnosti posebno, zelo opazno mesto kot preroditelj slikovitega ekspresivnega slikarstva, ki z gnetljivo barvno snovjo uteleša 
svoj čustveni odnos do domačega ambienta in iz njega črpa tudi temeljne impulze za osebno eksistencialno izpoved. V vsej 
svoji umetnosti je življenjsko zavezan rodni gorički pokrajini, v kateri je v otroštvu nekoč tudi sam pomagal obdelovati domačo 
njivo, in prav ta je postala njegov osrednji krajinski motiv, zaznamujoč podobo neskončnega sveta. Iz k horizontu segajoče ali 
pod obzorjem zleknjene zemlje poganja žito, ki se zlatí v sončni luči, drhti v topli omotici in utripa v vetru; planjava rumenine, a 
tudi temnejše zamolklosti, pa valuje kot panonska morska gladina, sklenjena v prostranosti in polna nemira. Vendar Beerova 
značilna njiva ni impresionistična optična senzacija, četudi se njeno življenje slikarju razkriva v hipnem trepetu, marveč je 
dojeta skozi močno doživljajsko izkušnjo, skozi umetnikov strastni temperament in mistično prvinski, že malone religiozen 
odnos do zemlje, sorodno, kot je žitna polja v umetnosti oživil že Vincent van Gogh, ki jih je zvrtinčil v ekstatičen nemir.
Izrazit nemir prešinja tudi Beerovo občutljivo notranjost in se mu skoznjo preliva v ustvarjalno gesto, ki je ekstatična in hlastno 
sunkovita, a hkrati mehko utripa, razpenjena v odtenkih med tišino pred neurjem, vetričem in naraščajočo tesnobo. Videti je 
celo, kot bi umetnik zvrtinčeni ritem polja vsrkal v svojo notranjost, podobno kot popotni romar srčno molitev, ko nosi svojega 
Boga vselej s sabo, in bi ga od znotraj poganjal k sunkovitemu izrekanju krajinskih videnj.  
Beerove njive so dobesedno oživele iz umetnikovih gibko nakodranih nagonskih gest, ki se iz utripajočih pastoznih segmentov 
povezujejo v celote, kot bi oživljale iz odtisov umetnikove poljedelske roke oziroma z zemljo povezanega ustvarjalnega duha. 
V polja in goričko pokrajino pa je umetnik vtisnil tudi svoje globlje dojemanje življenja, zemlje ter njenih prebivalcev, saj je 
pokrajine ponekod prešinil s prividi ljudi in njihovimi usodami ter celo poganskimi duhovi zemlje, ob tem pa so ga vznemirili 
tudi prizori izginulih, propadajočih krajev in s pokojniki naseljenih zapuščenih, posebej židovskih pokopališč. Skozi njegovo 
slikarsko čutnost se prikazujejo poduhovljeni prividi in v telesne prikazni spremenjena življenjska spoznanja, v njegovo strastno 
dojemanje žitnih in koruznih polj pa je zasajen njegov odnos do zemeljskega brezčasja, ki se razteza skozi hipne trenutke, 
povezan z njegovim strastnim karakterjem in vsakokratnim občutenjem, vseskozi pa s slikarjevim življenjskim erosom, ki se mu 
umetnik samodejno in krčevito prepušča; hkrati pa vse motri iz modre kmečke distance svojih prednikov, ki so se izražali skozi 
pregovore, v katerih so zajete biblijske modrosti. 
Zaradi take ekspresivnosti so Beerove krajine do otipljivosti prepričljive, le navzven enolične, a v resnici živahne in spremenljive, 
kot vsi živi pojavi v menjajočih se naravnih, tudi vremenskih dobah. Sámo tkivo njegovih njiv je videti celo tako živo in organsko, 
da se je, ob spominu  na pretresljive motive preteklih umetnikov, Rembrandta in Soutina, slikarju ponekod spremenilo v 
mesarske »korpuse« odrtih volov. Tako ni nenavadno, da je ostala gorička pokrajina temelj Beerovega krajinarstva tudi še 
potem, ko se je umetnik že pred desetletji preselil v Izlake, v bližino industrijske krajine, a prav tako med zelenje, saj je zasavska 
pokrajina med svojim tovarniškim prahom in zelenim zaledjem ukleščena v izrazito dvojnost. 
Kot umetnikov most v deželo neugaslega spomina je še posebno pomenljiv  motiv Beerova značilna Pot na Goričko. Na teh 
podobah je Goričko prestavljeno v sfero povratka in pričakovanja, na pot nenehnega vračanja, ki se nikoli ne konča, ampak 
se samo ponavlja. Podoba Goričkega na teh duhovnih poteh diha tako živo, kot bi jo umetnik v resnici za vedno pogoltnil z 
notranjim pogledom. A je hkrati docela zabrisana in izmuzljiva. In kdo ve, če ni prav to dojemanje in oživljanje odsotnosti, 
oddaljenosti od resničnih goričkih njiv njegove mladosti, slikarja spodbudilo, da je svoje njive sčasoma prelil z zdrizasto sivo 

GALERIJA dr. CENETA AVGUŠTINA ZVKDS - KRANJ

MEGLENO OKNO
mešana tehnika na kartonu

71 × 101 cm
2015

Krajinarsko slikarstvo Nikolaja Beera

Vse snovno je, a snov je le privid.
Polje in človek sta le spoj prsti;
slikarju v prstih se prebuja vid,

z njim dih življenja v zemlji prebudi.

IZHOD
mešana tehnika na kartonu
71 × 101 cm
2015
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Nikolaj Beer je rojen leta 1945 v Križevcih v Prekmurju. Leta 
1973 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani pri profesorju Gabrijelu Stupici. Kot svobodni umetnik 
živi in ustvarja v Izlakah. Za svoja dela je prejel že številne 
nagrade, med njimi: leta 1989 Veliko premijo Pannonia leta, 
leta 1990 Grumovo nagrado občine Zagorje ob Savi, leta 1993 
plaketo za vrhunske dosežke v kulturi občine Murska Sobota, 
leta 2004 Grand Prix na 6. slovenskem bienalu mesta Kranj 
– Ustvarjalni eros, Kranj.  Leta 2005 je imel večjo pregledno 
razstavo ustvarjalnega opusa, nastalega v letih 1995-2004. 
Razstava je bila pripravljena v sodelovanju Gorenjskega muzeja, 
Mestne galerije Ljubljana, Galerije Murska Sobota in Galerije 
Hest. Sodeloval je tudi na številnih skupinskih razstavah doma 
in v tujini ter na mnogih likovnih kolonijah.

NIKOLAJ BEER

NAGRADA ZDSLU ZA LETO 2015

HRUŠKOVO DEBLO
olje na platnu
100 × 80 cm
2015

DEBLO V VODI
olje na platnu
100 × 80 cm
2015

SOSEDOVA HRUŠKA
olje ne kartonu

32 × 24 cm
2014

GALERIJA dr. CENETA AVGUŠTINA ZVKDS - KRANJ
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JOŽE TROBEC

BREZ NASLOVA
akril

50 × 70 cm

Jože Trobec je rojen 7. februarja 1948 v Kranju. Diplomiral je 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Gabrijelu 
Stupici in Maksimu Sedeju. Poleg karikatur se, kot izvrsten 
risar, ukvarja tudi s slikarstvom, ilustracijo in oblikovanjem.  
Sodeloval je na mnogih razstavah tako doma kot v tujini. Za 
svoje delo je prejel več nacionalnih in mednarodnih nagrad. 
Poznan je po izdelavi maskote “Vučkota“ za zimske olimpijske 
igre v Sarajevu.

AVLA GORENJSKEGA  GLASA

MORSKI PEJSAŽ
akrilni asemblaž

80 × 50 cm
2015

JOŽE ERŽEN
Jože Eržen je rojen 19. februarja 1946 v Ljubljani. Študij kiparstva 
in grafike na ALU v Ljubljani je končal leta 1970. Leta 1967 je prejel 
študentsko Prešernovo nagrado. Doslej je imel 90 samostojnih 
razstav in 150 skupinskih razstavah. Sodeloval je na različnih 
ex-temporih, bienalih in trienalih ter likovnih kolonijah. Največ je 
razstavljal na Hrvaškem, Koroškem, Nemčiji in po bivši Jugoslaviji. 

KLAVDIJ TUTTA
Klavdij Tutta je rojen 1958 v Postojni. Dodiplomski in podiplomski študij grafike je 
opravil na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Imel je preko 200 samostojnih 
razstav, sodeloval pa na več 350 skupinskih, doma in po svetu. Za svoje delo je 
prejel 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med nagradami izstopajo tiste, ki jih 
je prejel na mednarodnih bienalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqes, Villachu. 
Za dosedanje delo je prejel nagrado Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije – 
Hipo Alpe Adria Bank, Bevkovo nagrado za življenjsko delo na področju slikarstva. 
V Kranju je prejel veliko Prešernovo plaketo za področje kulture.

JASNA, KRANJSKA GORA
akril na platnu
50 × 50 cm
2015

BRIGITA POŽEGAR MULEJ

VEČERNA SAVA
olje na platnu

26 × 40 cm
2015

TIHOŽITJE 8R
olje na platnu

46 × 61 cm
2015

Brigita Požegar Mulej je rojena leta 1955 v Mariboru. Leta 1979 je diplomirala na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1981 pa na slikarskem oddelku ALU v Ljubljani, kjer je dve leti kasneje končala še specialistični študij 
pri profesorju Gustavu Gnamušu. 1983 je prejela študentsko Prešernovo nagrado s področja slikarstva. Za sabo ima blizu sto samostojnih 
razstav, doma in v tujini.

AVLA GORENJSKEGA  GLASA

KLEMENTINA GOLIJA
Klementina Golija je rojena 26. marca 1966 na Jesenicah. 
Slikarstvo je študirala na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu, 
kjer je leta 1990 diplomirala. Podiplomski študij slikarstva in grafike 
je opravila na ALUO v Ljubljani. Doslej je imela 93 samostojnih 
razstav in je sodelovala na več kot 200 skupinskih predstavitvah 
doma in v tujini. Prejela je 15 nacionalnih priznanj in eno 
mednarodno nagrado. Leta 2007 prejme nagrado Mestne občine 
Kranj za likovne dosežke.

FRANC VOZELJ
Franc Vozelj je rojen 28. marca 1954 leta v Kranju. 
Po končani šoli za oblikovanje se je vpisal na ALUO 
v Ljubljani, kjer je leta 1979 diplomiral na oddelku 
za slikarstvo. Leta 1981 je končal podiplomski študij 
slikarstva pri prof. Janezu Berniku. Doslej je imel preko 
80 samostojnih razstav doma in v tujini, sodeloval pa je 
na več kot 100 skupinskih razstavah. Med priznanji, ki 
jih je prejel za svoje delo, je velika Prešernova plaketa 
mesta Kranja za leto 1999. 

Iz cikla VMESNI PROSTOR
akril na platnu
105 × 35 cm
2015
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POZDRAV DOBRI IDEJI
Gimnazija Franceta Prešerna je v slovenskem okolju in tudi svetovnem merilu poznana po izjemnih športnih dosežkih naših dijakov. 
Manj pa smo poznani po tem, da skozi celoten učno-vzgojni proces poseben poudarek namenjamo umetnosti, pri čemer je sodelovanje 
s priznanimi umetniki iz naše okolice za nas neprecenljivo. Umetniška dela, ki jih bodo na stenah naše šole odslej občudovali dijaki, 
zaposleni in drugi obiskovalci, bodo še dodatno obogatila naš pouk in naš vsakdan  ter morda dodatno spodbudila mlade umetnike med 
dijaki, da se bodo upali podati na ustvarjalno umetniško pot. Gospodu Klavdiju Tutti, sodelujočim umetnikom in Likovnemu društvu Kranj se 
v imenu dijakov in zaposlenih za uresničitev dobre ideje, ki pomeni izjemen prispevek k obogatitvi našega poslanstva, iskreno zahvaljujem. 

profesorica in ravnateljica gimnazije Franceta Prešerna

Srečevanje dijakov z likovnimi originali pomembno prispeva k njihovemu razumevanju in doživljanju likovne umetnosti. Ob tem ni pomembno 
le spoznavanje umetnin v muzejih in galerijah, ampak tudi srečevanje s sodobno umetnostjo v vsakdanjem življenju, tako zasebnem, kot 
tudi družbenem in kasneje poklicnem. S tem se oblikuje njihov pozitiven odnos do umetnosti in zavedanje o vlogi vizualne kulture v sodobni 
družbi. Donacija Likovnega društva Kranj je zato za naše dijake izjemnega pomena, saj bo pripomogla k spoznavanju raznovrstnosti
likovnih zvrsti in praks v njihovem neposrednem okolju.

Irena Koncut Marolt, profesorica slovenščine in umetnostne zgodovine

STALNA ZBIRKA LD KRANJ NA GIMNAZIJI FRANCETA PREŠERNA
Zahvaljujem se vsem kranjskim likovnim umetnikom, ki so donirali likovna dela za stalno edukacijsko razstavo na Gimnaziji Franceta Prešerna v 
Kranju.
To je naša naložba za prihodnost.
Dijakom in drugim obiskovalcem šole smo s tem omogočili vpogled v različne originalne slikarske prijeme, ki naj navdihnejo bodoče 
rodove in jih navajajo na kreativnost in inovativnost. Le-ta nas lahko popelje v svetlo prihodnost.
Prav tako gre zahvala vodstvu Gimnazije, ki je projekt spoznalo kot osmišljeno celoto, ki nagovarja obiskovalce gimnazijskih prostorov.

Mag. likovnih umetnosti Klavdij Tutta

Člani likovnega društva Kranj so na podlagi skupnega izhodiščnega motiva prikazali raznolikost in pestrost podajanja krajine.
Tako sodobna pokrajina Brigite Požegar Mulej ostaja zvesta tradicionalnemu slikanju na prostem, za kar je značilen prenos vtisov in z 
njimi povezanih svetlobnih učinkov direktno na platno. Odmik od tega vidimo v delu Franca Vozlja, ki gradi svojo reducirano kompozicijo 
na podlagi svetlobe in barve, le-ti mu omogočata prenos neponovljivega doživetja. Čisto nasprotje tega nastopi z Andrejo Eržen, ki 
krajino sprejema kot nek idealiziran ilustrativen pravljični svet, ki pa v delu Veronike Vesel Potočnik preide v gozdiček s simbolično noto 
zunanjega in notranjega sveta. S simboliko se srečamo tudi v delu Cveta Zlateta, ki z vranami v že abstrahirano krajino zavestno vpelje 
družbeno kritično noto. Odmik od zavednega in prehod v nezavedni svet prepoznamo v individualiziranih krajinah Franca Beštra polnih
presenetljivih asociacij. Boni Čeh kaže odmik od realnosti in prehod v abstrakcijo, kjer sta krajina in figura zaznamovani z linijo in likovnimi 
elementi. Tomaž Šebrek v svojih delih raziskuje zaznavnost narave in prenaša videnja v strukturne reliefne likovne podobe. Tudi dela 
Lojzeta Kalinška zaznamuje reliefna površina, ki kaže na povezovanje kiparskega in slikarskega medija. Tako se premikamo v osebni 
krajinski svet preoblikovane resničnosti Klavdija Tutte, katerega poslikana dela zaznamuje obmorska kolažno-asemblažna pokrajina. 
Dela Klementine Golije kažejo abstrahirano krajino kot izraz doživljanja in sprejemanja okolja z mistično noto. Zmago Puhar uporablja 
geometrijske like, linijo in žareče barve, s katerimi razgiba kompozicijo. Nov pristop vidimo v kolažno stilizirani krajini Petra Marolta. 
Irena Gayatri Horvat zasnuje krajino kot topografsko karto, ki je odraz mapiranja duše. Biserka Komac v svoja dela prenaša strukturo 
realnih elementov, združenih z močnimi barvnimi kontrasti. Krajina skozi oči Karola Kuharja je produkt redukcije barve, močnih kontrastov 
in nenavadnih oblik. Boleslav Čeru kombinira kolažno tehniko, linijo ter prelivanje barv z rahlo nakazano krajino. Miha Perčič krajino 
poda kot kombinacijo različnih barvnih ploskev, s posameznimi simbolnimi likovnimi elementi. Dela Irene Jeras Dimovske in Bogeta 
Dimovskega pa zaznamuje čista abstrakcija, kjer je krajina zasnovana z močnimi barvami in dinamičnimi potezami, ki razgibajo celoto in 
dajo vtis čustvenega izraza.

Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.
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KLAVDIJ TUTTA
Klavdij Tutta je rojen 1958 v Postojni. Dodiplomski in podiplomski študij grafike je 
opravil na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Imel je preko 200 samostojnih 
razstav, sodeloval pa na več 350 skupinskih, doma in po svetu. Za svoje delo je 
prejel 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med nagradami izstopajo tiste, ki jih 
je prejel na mednarodnih bienalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqes, Villachu. 
Za dosedanje delo je prejel nagrado Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije 
– Hipo Alpe Adria Bank, Bevkovo nagrado za življenjsko delo na področju 
slikarstva. V Kranju je prejel veliko Prešernovo plaketo za področje kulture

MIHA PERČIČ
FRANC VOZELJ

Miha Perčič je rojen leta 1972 v Kranju. Diplomiral je leta 1997 na 
ALUO v Ljubljani smer vizualne komunikacije. 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 Festivalu likovnih umetnosti v Kranju 
2013, je prejel priznanje ZDSLU za kakovost likovnih del. Dela kot 
samostojni kulturni delavec.

Franc Vozelj je rojen 28. marca 1954 leta v Kranju. Po končani šoli za 
oblikovanje se je vpisal na ALUO v Ljubljani, kjer je leta 1979 diplomiral na 
oddelku za slikarstvo. Leta 1981 je končal podiplomski študij slikarstva 
pri prof. Janezu Berniku. Doslej je imel preko 80 samostojnih razstav 
doma in v tujini, sodeloval pa je na več kot 100 skupinskih razstavah. 
Med priznanji, ki jih je prejel za svoje delo, je velika Prešernova plaketa 
mesta Kranja za leto 1999.

KAROL KUHAR

VERONIKA VESEL POTOČNIK

Karol Kuhar je rojen leta 1952 v Spodnji Besnici pri Kranju. Od leta 
1972 razstavlja doma in v tujini. Imel je več kot 60 samostojnih in 
več kot sto skupinskih razstav v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. 
Prejel je številne nagrade in priznanja (1987 Velika Prešernova plaketa 
gorenjskih občin, 1995 in 2006 nagradi na Slovenskem bienalu mesta 
Kranj, 2014 priznanje za kvaliteto likovnih del na Festivalu likovnih 
umetnosti Kranj – ZDSLU).

Veronika Vesel Potočnik je rojena leta 1987 v Kranju. Po SŠOF se je leta 2006 
vpisala na ALUO. Leta 2012 je diplomirala iz slikarstva pri prof. Hermanu 
Gvardjančiču in Milanu Eriču. Kot študentka je sodelovala na študentskih 
skupinskih razstavah v Brežicah in Ljubljani. Leta 2010 je sodelovala na 
grafični delavnici v Rheinu v Nemčiji. Razstavljala je na skupinski razstavi U35 
Mlada umetnost iz Škofje Loke in okolice. Živi in dela v Kranju.

KLEMENTINA GOLIJA
Klementina Golija je rojena 26. marca 1966 na Jesenicah. Slikarstvo je študirala 
na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 1990 diplomirala. 
Podiplomski študij slikarstva in grafike je opravila na ALUO v Ljubljani. Doslej 
je imela 93 samostojnih razstav in je sodelovala na več kot 200 skupinskih 
predstavitvah doma in v tujini. Prejela je 15 nacionalnih priznanj in eno 
mednarodno nagrado. Leta 2007 prejme nagrado Mestne občine Kranj za 
likovne dosežke.
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CVETO ZLATE ZMAGO PUHARCveto Zlate je rojen leta 1955 v Vogljah pri Kranju. Leta 1977 je diplomiral na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani, diplomo tretje stopnje je opravil 1980 pri prof. Janezu 
Berniku. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, fotografijo in uporabno grafiko. Imel je 20 
samostojnih razstav in 97 skupinskih razstav. Je član ZDSLU in LD Kranj.

Zmago Puhar je rojen leta 1952 v Kranju. Na ALUO v Ljubljani je leta 1977 diplomiral 
iz slikarstva. Njegov opus obsega več kot 60 samostojnih razstav po Sloveniji in v 
evropskih državah, ter v New Yorku. Poleg tega je sodeloval v številnih skupinskih 
likovnih projektih doma in v tujini. Od marca 2007 se v lastnem ateljeju v okviru 
družinskega podjetja Puhart v Kranju posveča samostojnemu ustvarjanju in 
likovnemu izobraževanju vseh generacij. 

BRIGITA POŽEGAR MULEJ FRANC BEŠTER
Brigita Požegar Mulej je rojena leta 1955 v Mariboru. Leta 1979 je 
diplomirala na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1981 pa na slikarskem oddelku ALU 
v Ljubljani, kjer je dve leti kasneje končala še specialistični študij pri 
profesorju Gustavu Gnamušu. 1983 je prejela študentsko Prešernovo 
nagrado s področja slikarstva. Za sabo ima blizu sto samostojnih 
razstav, doma in v tujini.

Franc Bešter je rojen leta 1957. Maturiral je na gimnaziji Kranj. Študijsko 
pot je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani kjer je 
leta 1983 diplomiral pri profesorjih: Š. Planinc, J. Bernik, G. Gnamuš. 
Do sedaj je imel okoli 50 samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na 
številnih skupinskih razstavah, kolonijah in Ex-temporih. Je član ZDSLU 
in LD Kranj in Društva oblikovalcev Slovenije. 

TOMAŽ ŠEBREK ANDREJA ERŽEN

BONI ČEH LOJZE KALINŠEK

Tomaž Šebrek je rojen 26. decembra 1963 v Kranju. Osnovno likovno 
dejavnost posveča grafiki. Deluje na področju slikarstva in kiparstva, 
slednje mu predstavlja dominantno vlogo njegovega delovanja. 
Izobraževal se je pod strokovnim vodstvom v Ljubljani, Novem Mestu 
in Kranju. Deluje od leta 1987, izključno na področju likovne umetnosti, 
samostojno pa od leta 2001. Imel je več samostojnih in skupinskih 
razstav doma in v tujini.

Andreja Eržen je rojena 1969 leta v Ljubljani. Leta 2009 je diplomirala 
iz slikarstva in likovne teorije na ALUO v Ljubljani. Deluje na področju 
slikarstva, instalacije, grafike, ilustracije, animacije in grafičnega 
oblikovanja. Prejela je priznanje za kvaliteto likovnih del na Festivalu 
likovnih umetnosti Kranj 2013 - ZDSLU. Do sedaj je imela več 
samostojnih in skupinskih razstav. Je članica ZDSLU in ima status 
samostojne ustvarjalke na področju kulture.

Boni Čeh je rojen leta 1945 na Jesenicah. Študiral je slikarstvo na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1970. 
Imel je več samostojnih razstav, sodeloval na številnih skupinskih 
razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel več nagrad. Je član 
ZDSLU in dela kot samostojni likovni ustvarjalec.

Lojze Kalinšek je rojen leta 1956. 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. 
Ukvarja se tudi z ilustracijo, fotografijo in oblikovanjem na grafičnem 
in tehničnem področju. Za seboj ima več kot 70 samostojnih in več kot 
200 skupinskih razstav doma in v tujini.

BOLESLAV ČERU BISERKA KOMAC
Boleslav Čeru je rojen 19. septembra 1953 v Ljubljani. Že v rani mladosti se je 
ukvarjal z risanjem, z leti pa se je s poglabljanjem v slikarstvo razvil. Imel je več 
samostojnih likovnih razstav, udeležuje pa se tudi skupinskih razstav po Sloveniji 
in v tujini ( Zgonik / Italija, Trossingen, Königsbrunn, Augsburg / Nemčija, Praga / 
Češka). Za svoje delo je prejel tudi priznanja. Je član ZDSLU in član LD Kranj. Živi 
in dela v Kranju.

Biserka Komac je rojena 27. maja 1949 v Ljubljani. Najprej je študirala arhitekturo, 
ki je ni dokončala, ker se ji je »zgodila« družina, nato pa je po nekajletnem premoru 
naredila sprejemne izpite na ALUO v Ljubljani, kjer je diplomirala iz grafičnega 
oblikovanja pri profesorjih Ranku Novaku in Miljenku Liculu.  Slikanje na ALUO 
je potekalo pri docentu akad. slik. Emeriku Bernardu, kiparstvo pa pri  prof. Luju 
Vodopivcu.
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IRENA JERAS DIMOVSKA
Irena Jeras Dimovska je rojena 17. avgusta 1960 v Kranju, leta 1985 je 
diplomirala iz slikarstva na ALU v Ljubljani, ter leta 1988 končala magistrski 
študij konservatorstva in restavratorstva z nazivom magister umetnosti na isti 
akademiji. Od leta 1990 je članica DSLU v Ljubljani. Od leta 1992 pa je zaposlena 
v Gorenjskem muzeju v Kranju kot konservatorsko - restavratorska svetnica.

PETER MAROLT
Peter Marolt je doktoriral s temo Pomen likovnosti za arhitekturni
prostor. Sedemindvajset samostojnih likovnih razstav, od tega je dvakrat
samostojno razstavljal na Madžarskem in v Federaciji BiH, v skupini pa
tudi v Avstriji in na Hrvaškem, v nekdanji ZRJ, Franciji, Španiji in Angliji,
ter v Galeriji ZDSLU. Med drugim je prejel tudi Priznanje za kvaliteto
likovnih del na mednarodnem festivalu Srečanja 2013 Kranj - ZDSLU.

BOGE DIMOVSKI
Boge Dimovski je leta 1978 je diplomiral iz slikarstva, nato je opravil 
podiplomski študij restavratorstva in konservatorstva ter podiplomski 
specialistični študij grafike na ALU v Ljubljani. Leta 1987 si je pridobil 
naziv docenta za grafiko na Univerzi v Ljubljani ter leta 1990 na Univerzi 
Cirila in Metoda v Makedoniji za docenta za risanje in grafiko. Je 
samozaposlen v kulturi, deluje kot kustos in likovni kritik.

IRENA GAYATRI HORVAT
Irena Gayatri Horvat je rojena v Zagrebu, ker je tudi zaključila Likovno 
akademijo, pri prof. Miroslavu Šuteju. Trenutno dela doktorat iz razvojne 
psihologije na FF v Ljubljani. Ob likovni dejavnosti se posveča tudi art-terapiji. 
Sodelovala je na številnih projektih, samostojnih in skupinskih razstavah, 
ter na več mednarodnih umetniških simpozijih doma in po svetu. Je članica 
Hrvaškega društva likovnih umetnikov (HDLU) v Zagrebu in ZDSLU. 

Tema sodobne krajine, ki prevzema osrednji motiv letošnjega festivala dopušča mnogoštevilne variacije v različnih tehnikah, z 
uporabo različnih materialov in pristopov pri sprejemanju, doživljanju in reinterpretiranju zaznavne narave. Franc Bešter se v 
svojem delu umika pravilom logike in realnosti ter povezuje v krajino elemente iztrgane iz drugega konteksta in z njimi vzpostavi 
nam tujo nezavedno vez. Jaka Bonča odkriva svoj pogled na krajino skozi izseke realnih fotografij posameznih hiš in poti, 
ki jih je s pomočjo kolažne tehnike predstavil kot asociacijo na križev pot. V delu Kaje Urh se srečamo z romantično, čutno, 
melanholično pokrajino, ki vzbuja občutek osamljenosti, strahu in odraža povezavo narave in doživljanja umetnika. Brina Torkar 
s pomočjo študijske risbe razmišlja in doživlja naravo oz. gozdove, ki jih predstavlja na najbolj intimen in spontan način in s tem 
nudi vpogled v svojo dušo. Cveto Zlate krajino ne izpostavlja, temveč mu služi bolj ali manj kot spremljevalna zgodba in izraz 
duševnega stanja, hkrati pa nakazuje tudi prostor in nudi zatočišče živalskemu svetu. Janez Praprotnik je s pomočjo redukcije 
in zabrisanosti realne pokrajine, na osnovi barve in prostorske zasnove dosegel živahno in slikovito idilo. V delih Biserke Komac, 
najdemo nenavadne vtise strukturnih elementov in močnih, živih barvnih kombinaciji, s katerimi gradi domišljijsko kompozicijo. 
Janez Ravnik se predaja čisti abstrakciji, ki jo omogoča igra barv s katerimi gradi živopisne, kontrastne, razgibane in dinamične 
pokrajine. Boleslav Čeru išče kompozicijske rešitve, ki delujejo razumsko in umirjeno s pomočjo vertikalnih in horizontalnih 
linij, likovnih elementov in barv. Alenka Kham Pičman svoje delo posveča pejsažu v katerem je navkljub redukciji na barvo 
in linijo moč razbrati zabrisani svet realnosti v vsej svoji moči. Lučka Šparovec uporablja kot izrazno sredstvo monokrome 
barvne ploskve in linijo s katero razbije umirjenost kompozicije in ji vdahne življenje. Boni Čeh ustvarja v samosvojem stilu 
na meji abstrakcije, kjer s pomočjo nenavadnih form občasno dopušča branje kompozicije in spoznavanje miselnosti, ki se 
skriva za njo. Jože Stražar je skozi abstrakcijo, kjer osrednjo vlogo igrajo megličaste barvne ploskve dosegel nežno, čutečo in 
prepričljivo zgodbo v kateri je čutiti utrip narave. V krajini Tomaža Šebreka, ki je plod nenehnega raziskovanja, spoznavanja, 
ter odkrivanja osrednjega jedra, nastajajo rastrski prostorski koncepti nenavadnih teksturnih form. V krajini Petra Marolta je 
moč zaslediti avtorjevo arhitekturno izhodišče, saj nastaja kot šablona, ki iz ploskovitosti prehaja v tridimenzionalen prostor in 
vzbuja občutek realnosti.

 Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.

MESTNA KNJIŽNICA KRANJ

Janez Ravnik je rojen 28. decembra 1929 v 
Bohinjski Bistrici. Leta 1955 je diplomiral na 
Akademiji primjenjenih umjetnosti v Zagrebu. 
Od leta 1956 do upokojitve je deloval kot 
likovni pedagog na osnovni šoli prof. dr. 
Josipa Plemlja na Bledu. Za svoja dela je 
prejel več nagrad, med njimi Prešernovo 
nagrado gorenjskih občin in Linhartovo 
srebrno plaketo. Imel več kot 70 samostojnih 
in številnih skupinskih razstav doma in v tujini.

Alenka Kham Pičman je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo in na ALU v 
Ljubljani, kjer je končala tudi podiplomski študij grafike. Poučevala je risanje 
in oblikovanje tekstilij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo na oddelku 
za tekstilno tehnologijo v Ljubljani. Pri realizaciji projektov je sodelovala tudi 
z industrijsko proizvodnjo. V svoji umetniški karieri je prejela več nacionalnih 
nagrad. Sodelovala je na številnih razstavah doma in v tujini.

Cveto Zlate je rojen leta 1955 v Vogljah pri Kranju. Leta 1977 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost 
v Ljubljani, diplomo tretje stopnje je opravil 1980 pri prof. Janezu Berniku. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, 
fotografijo in uporabno grafiko. Imel je 20 samostojnih razstav in 97 skupinskih razstav. Je član ZDSLU in LD 
Kranj.

ALENKA KHAM PIČMAN

CVETO ZLATE

JANEZ RAVNIK

“ I FEEL SLOVENIJA (NA SONČNI STRANI ALP)”
akril na platnu
50 × 60 cm
2014

ANCONA
olje na platnu
80 × 100 cm
2015

BELA PEČINA
akril na platnu

60 × 50 cm
2011
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Brina Torkar je rojena 8. marca 1978 na Jesenicah. Zaključila je SŠOF v Ljubljani, 
smer grafični oblikovalec. Leta 2002 se je vpisala na ALUO smer slikarstvo. Leta 
2005 je tri mesece študirala na National College of Art and Design v Dublinu na 
Irskem. Diplomirala je 2007, na temo Slika kot prostor izmenjave piktoralnih in 
sodobnih reprodukcijskih postopkov, pod mentorstvom doc. prof. Sergej Kapusa. 
Trenutno nadaljuje podiplomski študij na ALUO.

Jože Stražar Kiyohara je rojen 1940 v Sloveniji. Umetniško se izraža v kiparstvu, 
slikarstvu in grafiki. Akademsko se je izobraževal v Sloveniji in na Švedskem. 
Živi in ustvarja od leta 1965 v Stockholmu. Imel je preko dvesto samostojnih in 
skupinskih razstav na Švedskem in drugod po Evropi, Japonski in Dominikanski 
republiki. W: www.js.skulptorforbundet.se

Franc Bešter je rojen leta 1957. Maturiral je na gimnaziji Kranj. Študijsko pot je nadaljeval na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani kjer je leta 1983 diplomiral pri profesorjih: Š. Planinc, J. 
Bernik, G. Gnamuš. Do sedaj je imel okoli 50 samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na številnih 
skupinskih razstavah, kolonijah in Ex-temporih. Je član ZDSLU in LD Kranj in Društva oblikovalcev 
Slovenije. 

Kaja Urh je rojena leta 1988 v Kranju. Študijsko pot je začela na ALUO v Ljubljani, smer slikarstvo, kjer je leta 
2012 diplomirala. Trenutno zaključuje magistrski študij na isti inštituciji. Je članica Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov in LD Kranj. Prejela je nagrado Grand Prix ZUŠL (Ex-tempore Iveta Šubica , 20 14) in 
Nagrado Fo.Vi (Ex-tempore Ptuj, 2015). Svoja dela pa predstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah. 

Biserka Komac je rojena 27. maja 1949 v Ljubljani. Najprej je študirala arhitekturo, ki je ni dokončala, ker se ji 
je »zgodila« družina, nato pa je po nekajletnem premoru naredila sprejemne izpite na ALUO v Ljubljani, kjer 
je diplomirala iz grafičnega oblikovanja pri profesorjih Ranku Novaku in Miljenku Liculu.  Slikanje na ALUO je 
potekalo pri docentu akad. slik. Emeriku Bernardu, kiparstvo pa pri  prof. Luju Vodopivcu. 

Janez Praprotnik je rojen leta 1947 v Ljubljani. Po končani Šoli za 
oblikovanje se je zaposlil. Ob delu je študiral na Pedagoški akademiji v 
Ljubljani, nato slikarstvo na ALU. Diplomiral je pri prof. Štefanu Planincu, 
ter se vrnil na delo grafičnega oblikovalca v prehrambno podjetje. Ob 
tem je redno slikal in svoja dela predstavljal na samostojnih in skupinskih 
razstavah. Ob risanju, slikanju in grafiki se ukvarja tudi s fotografijo. Je član 
ZDSLU. Živi in dela v Domžalah.

Boleslav Čeru je rojen 19. septembra 1953 v Ljubljani. Že v rani 
mladosti se je ukvarjal z risanjem, z leti pa se je s poglabljanjem v 
slikarstvo razvil. Imel je več samostojnih likovnih razstav, udeležuje 
pa se tudi skupinskih razstav po Sloveniji in v tujini ( Zgonik / Italija, 
Trossingen, Königsbrunn, Augsburg / Nemčija, Praga / Češka). Za 
svoje delo je prejel tudi priznanja. Je član ZDSLU in član LD Kranj. 
Živi in dela v Kranju.

Jaka Bonča je rojen leta 1962 v Ljubljani. 
Študiral je na Fakulteti za arhitekturo. 
Diplomiral je pod mentorstvom prof. 
Janeza Koželja 1987. Nadaljeval z 
magisterijem - Okolje in zaznava okolja 
med gibanjem, pod mentorstvom 
mag. Petera Gabrijelčiča leta 1990, ter 
doktoriral pod mentorstvom dr. Jožefa 
Muhoviča - Prostor, gibanje in barva 
v arhitekturi, leta 1993. Zaposlen je 
na Fakulteti za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani.

JOŽE STRAŽAR

FRANC BEŠTER

KAJA URH

BISERKA KOMAC

JAKA BONČA 

BRINA TORKAR

JANEZ PRAPROTNIK

BOLESLAV ČERU

MESTNA KNJIŽNICA KRANJMESTNA KNJIŽNICA KRANJ

ŠAH NA HRIBU
akril na platnu

70 × 60 cm
2015

KAKOR KRIŽEV POT
print
70 × 111 cm
2015

LUMINOUS III.
olje na platnu
100 × 70 cm

2013

POKRAJINA IN
akril, kolaž
100 × 80 cm
2015

PLANOTA
akril, svinčnik, papir
39,5 × 56 cm
2015

TOLMUN
akril na platnu

60 × 90 cm
2015

UNDERVATTENS LANDSKAP I
akvarel
40 × 50 cm

GOZD II
svinčnik na papirju

2015
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SODOBNA KRAJINA

Od prazgodovinskega obdobja naprej je umetnostna praksa razvojno in časovno ovrednotena na podlagi arheoloških in 
etnoloških odkritij, iznajdb, zapisov vsebine, motiva, tehnike in izraza. 
Upodabljanje krajinskega motiva se je skozi stoletja spreminjalo, nadgrajevalo in radikaliziralo. Od antičnega obdobja preko 
bizantinskega obdobja, srednjega veka, renesanse in vseh naslednjih stoletij je bila pokrajina del ozadja, kot kulisa, svojo 
samostojno vlogo pa je dobila sredi 16. stoletja. Vsa ta obdobja so prispevala k iluzionistični, prostorski upodobitvi pokrajine, 
ki je prinesla realistične in domišljijske (imaginarne) izvedbe. V času krščanske ikonografske umetnosti je bila v ospredju 
arhitektura in stensko slikarstvo z biblijskimi zgodbami. Posvetne zgodbe se pojavijo v obdobju renesanse, ko je zlato ozadje 
bizantinskih fresk nadomestilo modro nebo. Tradicionalno upodobitev krajine srečujemo v različnih likovnih tehnikah od 
slikarstva, risbe, grafike do kiparstva, reliefa in v različnih izvedbah, materialih in podlagah. Razdelimo jo lahko glede na 
zgodovinski čas nastanka, na obdobja, smer (glede na določene šole ali likovni izraz), maniro mojstrov, podobarjev ipd. 
Narava je v človekovem življenju močno prisotna, saj predstavlja njegov življenjski prostor. Iz tega razloga so pokrajino umetniki 
upodabljali v vseh letnih časih in zgodovinskih obdobjih. V 20. stoletju se pojavijo svetovne imperialistične vojne, razpad 
države, dekolonizacije; to je stoletje nemira, smrti, stradanja, lokalnih vojn, strahu, nastanka novih držav in hitrega razvoja. 
To je tudi čas začetka modernizma v umetnosti, saj so vsi ti dogodki postali za umetnike neizčrpna tema, vir in izhodišče za 
monumentalne vsebine. 20. stoletje je čas kontrastov, velikih dogodkov, ki se na likovnem področju odraža v raznovrstnih 
smereh: fovizmu, konstruktivizmu, kubizmu, ekspresionističnem nadrealizmu in konceptualni abstraktni strukturirani 
umetnosti. Veliki mojstri so naravo upodabljali racionalno in analitično od arhaičnih, primitivnih uprizoritev do foto realističnih 
podob. Upodobitev krajine predstavlja možnost neomejenega tehnološkega razmnoževanja, brezčasnega ponavljanja motiva, 
množenja raznolikih barvnih oblik in vsebin organske snovi. Slikarstvo se je razvijalo v smeri inovacij individualnega izraza. 
Te so opazne v realističnih podobah, liričnih in romantičnih izvedbah. Pozno (post)modernistično obdobje 20. stoletja se 
opira na tradicijo modernističnih praks. Na prelomu 20. stoletja se na podlagi novih izkušenj in idej, spoznanj o drugačni 
miselnosti, iluziji ob uporabi sodobnih materialov, digitalne tehnologije in sodelovanja različnih umetniških praks ustvarjajo 
nova sporočila. V začetku 21. stoletja se pojavi nova umetniška smer z univerzalnim, globalnim sistemom delovanja. V smislu 
»sodobnega« se ustvarijo krogi profesionalnih umetnikov, intelektualcev globalnega, alternativnega prepričanja , svetovne 
brezmejne umetnosti, ki naj bi govorili isti jezik in bi ustvarjali po navodilih in nasvetih kuratorjev. Kuratorji so izbranci, ideologi, 
ki ustvarjajo programirane, poenotene, popularne tržne umetnosti. Zagovorniki sodobne umetnosti izvirajo iz vrst likovnih 
kritikov, mladih kustosov, posameznih strokovnjakov, znanstvenikov, teoretikov, filozofov, galeristov, trgovcev itd. Umetnost 
se na (ne)srečo razvija po svoji poti. Globalizacija pripelje do enakosti izraza, inovativnosti, enovitosti, programskih procesov. 
Sodobna umetnost je v polnosti izrazna le, če je zgovorna, samoiniciativna in povezana z drugimi umetniškimi področji kot 
npr. s sodobno glasbo, poezijo, plesom, baletom, performansom, gledališčem, videom; zato je bolj svobodna, ker je podprta s 
teorijo In razlago. Še vedno pa obstaja raznovrstnost izražanja v izpovedi in tehniki, raznolikost mišljenja se kaže kot svoboda, 
eksperimentiranje, večji kreativnosti posameznika. 
Četrti Mednarodni festival likovne umetnosti v Kranju na temo Sodobne krajine daje vpogled v trenutno stanje slovenske 
likovne scene, način razumevanja in doživljanja sodobne upodobitve krajine. V ospredju je tema, ki omogoča avtorjem odprte, 
neomejene možnosti likovnega izraza, eksperimentiranja in uporabo različnih  tehnik, sodobne tehnologije in raznovrstnih 
materialov. Razstava krajine želi tematiko krajine čim bolj približati gledalcu in tako prispevati k miselnim premikom. Skuša 
torej globalno poenotit univerzalne vizualne vrednote današnjega časa. Razstavljena dela so po vsebini in namenu časovno 
podaljšan postmodernistični spomin, reciklaža avtorske produkcije. Vpogled v našo likovno sodobnost nam razkriva, da je le 
ta v zaostanku in še vedno v tranziciji, zato v delih ni videti preskokov oz. sodobnega izraza novih medijev, to je združevanje 
»dialogov« kot izziv med dvema različnima umetniškima področjema. 
Sodobna produkcija postaja na globalni ravni sklepno dejanje, tržno blago, kapital. Radikalni dogodki nas v današnjem času 
vodijo k svetu brez čustvovanja; peljejo nas v neoliberalizem, kjer o razvoju  umetniškega trga odloča kapital, od katerega je 
odvisna tudi kultura. Sodobni ustvarjalci postajajo prekerni delavci, ki so neusmiljeno prepuščeni svobodnemu trgu dela.

Mag. Boge Dimovski

AGATA PAVLOVEC
Slikarko Agato Pavlovec poznamo po delih z motivom figure na abstraktnem, naravi podobnem ozadju. Glede na motiv in smer 
jo uvrščamo v ekspresionistično slikarstvo. Osnovno izhodišče njenega slikarskega delovanja je komunikacija z zunanjim 
svetom, ki mu zaupa in v katerem vedno znova doživlja razpoloženjsko realnost ter na ta način išče ideje za svoje cikle s 
figuralno in krajinarsko tematiko. Razstavljene slike predstavljajo poletni čas, kraški svet ali cvetoča makova polja v toplih 
gorečih barvah.

BARBARA DEMŠAR
Zelo zgodaj je izoblikovala prepoznaven izraz posvečen krajinski tematiki na preprost, znakovno univerzalen način. V njenih 
delih se srečujemo z različnimi »naravnimi« oblikami, simboli imaginarnih krajin. Z zavestnim, skoraj abstrahiranim pristopom 
do pokrajine ohranja stik z izpovedno vsebino in spominom na otroštvo. Poleg uporabe črtne risbe ter graficizmov v zaključni 
fazi dela avtorica polaga pozornost tudi na barvne, znakovne oblike, ki se med seboj  »ne smejo« dotikati ali pokrivati. 
Izhodišče njenega dela je vzpostavitev idilične pokrajine, ki vsebuje dovolj likovnih atributov naravnega sožitja ter logičnih 
rešitev uravnotežene kompozicije med barvo in ploskvijo v harmonično urejene oblike.

Tomaž Šebrek je rojen 26. decembra 1963 v Kranju. 
Osnovno likovno dejavnost posveča grafiki. Deluje 
na področju slikarstva in kiparstva, slednje mu 
predstavlja dominantno vlogo njegovega delovanja. 
Izobraževal se je pod strokovnim vodstvom v 
Ljubljani, Novem Mestu in Kranju. Deluje od leta 
1987, izključno na področju likovne umetnosti, 
samostojno pa od leta 2001. Imel je več samostojnih 
in skupinskih razstav doma in v tujini.

Boni Čeh je rojen leta 1945 na Jesenicah. 
Študiral je slikarstvo na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral 
leta 1970. Imel je več samostojnih razstav, 
sodeloval na številnih skupinskih razstavah 
doma in v tujini. Za svoje delo je prejel več 
nagrad. Je član ZDSLU in dela kot samostojni 
likovni ustvarjalec.

Lučka Šparovec, rojena leta 1984 v Kranju je diplomirana slikarka mlajše 
generacije. Magistrski študij slikarstva je zaključila na ALUO, Univerze v 
Ljubljani, pri profesorju Zmagu Lenárdiču. Njena dela vključujejo različne 
medije od slikarstva, risbe, kolaža, grafike in oblikovanih platen. Od leta 
2009 aktivno razstavlja v Sloveniji in tujini, od leta 2012 pa sodeluje na 
selekcioniranih slikarskih kolonijah in simpozijih.  Živi in ustvarja v Ljubljani.

Peter Marolt je doktoriral s temo Pomen likovnosti za arhitekturni 
prostor. Sedemindvajset samostojnih likovnih razstav, od tega je dvakrat 
samostojno razstavljal na Madžarskem in v Federaciji BiH, v skupini pa 
tudi v Avstriji in na Hrvaškem, v nekdanji ZRJ, Franciji, Španiji in Angliji, 
ter v Galeriji ZDSLU. Med drugim je prejel tudi Priznanje za kvaliteto 
likovnih del na mednarodnem festivalu Srečanja 2013 Kranj - ZDSLU.

BONI ČEH

LUČKA ŠPAROVEC

PETER MAROLT

TOMAŽ ŠEBREK

STRUKTURE CIVILIZACIJE - detajl
mešana tehnika
195 × 95 cm
2015

BREZ NASLOVA
akril na papirju,
11,5  × 11,5 cm

2014

KAPADOKIJA
mešana tehnika na platnu
80 × 60 cm
2015

URBANA KRAJINA
kolaž, obarvan les, kovina

44,2 × 38,3 × 4,7 cm
2015
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BOGE DIMOVSKI
Njegova abstraktna likovna izkušnja izvira in se povezuje z neposrednim procesom dela. Praksa pridobljena z izkušnjami je 
zasnovana na vsebinski nedorečenosti. Njegova abstraktna dela izražajo vizualno izpovedno vsebino, avtorsko poetičnost 
v iskanju samega sebe v umetnosti. Pokrajina ga spominja na otroška in mladostna leta. Do upodobljene narave čuti 
spoštovanje, ki izvira iz navezanosti do okolja, v katerem živi in ustvarja. V njegovih delih ne opazimo kontrastov, temveč idilične 
kompozicijske rešitve polne osebnega optimizma.

BONI ČEH
Slikar figuralnega slikarstva, pejsaža in tihožitij. Nikoli ni bil strogo abstrakten, tudi ne realističen; kot tak ostaja v likovnem 
početju samosvoj in suveren. Njegove domišljijske pokrajine so večinoma skalnati predeli panoram, oviti v sive meglice, globino 
različnih barvnih oblik vzetih iz narave. Izpovedno vsebino povezuje v zanimive igrive, nesimetrične postavitve. Tokrat se 
predstavlja z diptihom, kjer v prvem prednjem planu na levi strani prikazuje ploskovne oblike v sivo-vijoličastih toplih odtenkih 
v rumenih, oker in bež barvi. Na desni strani so asimetrično razvrščene barvne ploskve, ki se mehko pretapljajo iz desnega na 
levo stran diptiha. Tipična avtorska izvedba je podkrepljena s prostorsko postavitvijo in virtuozno razgibanostjo harmoničnih 
geometrijskih oblik.

MARKO TUŠEK
Barvni reliefni asemblaži slikarja Marka Tuška nastajajo z reciklažo odpadnih organskih in anorganskih materialov. Zanimajo 
ga naturalistične izvedbe abstraktnih kompozicij z več detajli materializiranih oblik in notranjo »risbo« oziroma poudarki 
na zunanjem silhuetnim obrisu. Uporablja tehniko reliefnega kolaža in uporablja odpaden material kot so les, papir, blago, 
disperzijska lepila. Konceptualno zasnovane ideje, zamisli mu omogočajo brezkončne variacije kompozicij, zgrajenih, 
zasnovanih v zlatem rezu.  Za avtorja je pomembna konstrukcijska postavitev, zbranost, monokromna natančnost v modrih, 
vodeno-hladnih barvnih odtenkih. Tako natančno izvedeni reliefi pridobijo na globalni enovitosti in estetski, univerzalni vsebini. 

MIRNA PAVLOVEC
Je slikarka zimskih pejsažev izvedenih z minimalnimi, horizontalnimi in vertikalnimi preprostimi poudarki. Prikazuje naravo v 
času mirovanja, tišine, počitka in mirnega zimskega spokoja. Črno-bela upodobitev, kontrastna belina snežno hladne odeje je 
v nasprotju z golimi in temnimi drevesnimi vejami in podrastjem. Pusti, hladni zimski dnevi s sivo zamolklo megličasto naravo 
prikazujejo čas premisleka, inventure.»Grafično« konstruira črno-bela upodobitev sveta in izpostavlja bogate strukturne sledi 
potez s čopičem z minimalnimi dodatki toplejših ali hladnejših odtenkov. Asketski način se izraža tako v kompoziciji kot pri 
uporabi barv. Mirna Pavlovec črpa inspiracijo na sprehodih po Sorškem polju ali pa kar s pogledom skozi okna svojega doma. 

IRENA DIMOVSKA
Njena najnovejša dela predstavljajo pokrajine, namenjene prav razstavi sodobne krajine. Slikarka, ki je svoje delo posvetila 
figuralnemu slikarstvu nas tokrat preseneča s ciklom barvnih študij krajinarskih podob nastalih po avtoričini domišljiji. Bistvo 
nenavadne, prepričljive in kompozicijsko zanimivo postavljene krajine je iluzionistična atmosfera, prostorsko ter barvno 
komplementarne upodobitve v modrih in modrozelenih smaragdnih odtenkih. V delih ne primanjkuje nadrealnega občutka in 
naravne vzvišenosti motiva. 

KLAVDIJ TUTTA
V njegovih slikarskih delih je prisotna narava. Različne ciklične izvedbe upodobljenega motiva predstavljajo notranji pogled 
v priobalno primorsko pokrajino, živalski svet, stavbarstvo, svetilnike, pomole, plovila. To je samo nekaj ciklov iz njegovega 
bogatega opusa. Razstavlja dela iz cikla plovil, so ploskovno poenostavljena, izvedena v intenzivnih, energičnih, čistih, 
kritnih ali transparentnih barvnih nanosov, podanih v reliefni ali kolažni tehniki. Barvne kompozicijske rešitve zrcalijo neo-
konstruktivistične zapise, podobe, ki se lahko sestavljajo in dopolnjujejo v slikah ali lesenih objektih. Gre za tridimenzionalne 
objekte, ploskovno poslikane in točkovno črtno stilizirane geometrijske oblike živih barv. Klavdij Tutta je slikar urejenih, 
privlačnih kompozicij poletnih prizorov in idiličnih barvnih študij v modrem. 

PETER GABER
Kot talentiran in obetaven predstavnik mlajše generacije slovenskih slikarjev, član Združenja umetnikov Škofja Loka se z 
veliko domišljijo prepušča umetniškemu navdihu ter raznolikemu umetniškemu izrazu. Deluje na več področjih vizualne 
umetnosti. Zanimajo ga predvsem nove možnosti izražanja, različne ideje, tehnike, smeri. Likovno aktivnost rešuje na različne 
načine, v glavnem s ploskovnim poenostavljanjem, z reduciranjem abstraktnih in figuralnih kompozicij. Razstavljena slikarjeva 
upodobitev gozdne pokrajine obravnava trenutek srečanja skupine mladih, radovednih fantov v gozdu. Izžareva življenjsko 
energijo, dogajanje v sliki pa spominja na sceno, kader iz gledališke predstave. 

LOJZE KALINŠEK
Poznamo ga kot slikarja domišljijskih, mitoloških (figuralnih) motivov in tihožitij. Na pričujoči razstavi se predstavlja s sliko 
večjega formata, panoramskim pogledom na zasneženo gorenjsko hribovje. Kalinšek je tokrat opustil tehniko reliefnega 
slikanja, kritne, pastozne barvne nanose, ploskovne geometrijske oblike, frize, znake, simbole, graficizme. Premišljeno se 
je odločil za krajino večjih dimenzij, slikano z akrilnimi barvami, organskimi mehkimi oblikami in lahkotno, naravno, zračno 
potezo, ki spominja na gledališko kuliso. Motiv je konkreten, izhaja iz domačega okolja povzetega po fotografskem zapisu. 
Slika je sestavljena iz štirih enakih delov s poudarjeno horizontalo. Tehnika večplastnega slikanja, ki se odraža v presevanju 
spodnjih barvnih plasti  je za avtorja radikalen preobrat tako v impresionističnem slogu dekorativnega videza kot v tematiki.

mag. Boge Dimovski
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Barbara Demšar je diplomirala iz likovne pedagogike pri prof. H. Gvardjančiču 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani 1997. Članica Združenja slovenskih likovnih 
umetnikov (ZDSLU) in Združenja umetnikov Škofja Loka. Študijsko se je 
izpopolnjevala v Cite Internacional Des Arts, Pariz, Francija, 2001 in Vermont 
Studio Center, Johnson, Vermont, US, 2002. Živi in dela kot svobodna umetnica 
v Škofji Loki. W: www.barbarademsar.com

Peter Gaber je rojen leta 1980 v Ljubljani. Od 2001 do 2009 je študiral 
slikarstvo na ALUO v Ljubljani. Tako diplomska kot podiplomska naloga imata 
skupni naslov Formalizirana gesta. Zanimata ga tako abstrakcija, kot realizem. 
Vsebinsko in formalno se navdihuje predvsem v okoliških gozdovih.

Agata Pavlovec je bila rojena leta 1973 v Kranju. Leta 2002 je diplomirala na 
ALU v Ljubljani. Obiskovala je tudi Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Od leta 2002 
razstavlja samostojno, sodeluje na skupinskih razstavah, kolonijah in delavnicah. 
Poleg slikarstva se ukvarja tudi z gledališčem, pedagoško dejavnostjo in 
organizacijo razstav ter prireditev. Je članica Združenja umetnikov Škofja Loka 
in ZDSLU. Živi in ustvarja v Škofji Loki. 

Mirna Pavlovec je rojena leta 1953 v Ljubljani. Slikarstvo je študirala na ALU v Ljubljani. Ukvarja se s 
slikarstvom in ilustracijo. Od leta 1981 razstavlja samostojno, udeležuje se skupinskih razstav in likovnih 
kolonij. Njene slike in risbe so uvrščene v več javnih zbirk, z ilustracijami je zastopana na stalni razstavi 
zbirke ilustracij v Šivčevi hiši v Radovljici. Je članica Združenja umetnikov Škofja Loka in ZDSLU. Živi in 
ustvarja v Srednjih Bitnjah.

Irena Jeras Dimovska je rojena 17. avgusta 1960 v Kranju, leta 1985 je diplomirala iz 
slikarstva na ALU v Ljubljani, ter leta 1988 končala magistrski študij konservatorstva 
in restavratorstva z nazivom magister umetnosti na isti akademiji. Od leta 1990 je 
članica DSLU v Ljubljani. Od leta 1992 pa je zaposlena v Gorenjskem muzeju v 
Kranju kot konservatorsko - restavratorska svetnica. 

PETER GABER

AGATA PAVLOVEC

MIRNA PAVLOVEC

IRENA JERAS DIMOVSKA

BARBARA DEMŠAR

DOBRODOŠLI V DEŽELI SONCA, 
mešana tehnika na platno

100 × 100 cm
2014

NOSTALGIJA II - Iz cikla Hrepenenje
akril na platno

100 × 70 cm
2013

ODKRILI SMO NEOKRNJEN KOTIČEK GOZDA
akril in oglje na platnu
111 × 146 cm
2015

PEŠ V ŽABNICO, OLJE NA PLATNU
92 × 130 CM
2013

BREZ NASLOVA
akril
70 × 90 cm
2015
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Klavdij Tutta je rojen 1958 v Postojni. Dodiplomski in podiplomski študij grafike je opravil na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani. Imel je preko 200 samostojnih razstav, sodeloval pa na več 350 skupinskih, doma 
in po svetu. Za svoje delo je prejel 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med nagradami izstopajo tiste, ki jih 
je prejel na mednarodnih bienalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqes, Villachu. Za dosedanje delo je prejel 
nagrado Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije – Hipo Alpe Adria Bank, Bevkovo nagrado za življenjsko 
delo na področju slikarstva. V Kranju je prejel veliko Prešernovo plaketo za področje kulture.

Boni Čeh je rojen leta 1945 na Jesenicah. Študiral je slikarstvo na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1970. Imel je več samostojnih 
razstav, sodeloval na številnih skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo 
je prejel več nagrad. Je član ZDSLU in dela kot samostojni likovni ustvarjalec.

Marko Tušek se je rodil 23. avgusta 1964 v Kranju. V otroštvu si je ob očetu 
slikarju pridobil veselje do sveta likovnosti. Obiskoval je SŠOF v Ljubljani. 
Študij je nadaljeval na ALU v Ljubljani, kjer je leta 1988 diplomiral pri profesorju 
Emeriku Bernardu. Na skupinskih in samostojnih razstavah se predstavlja od 
leta 1986. Njegova dela so vključena v zbirke Moderne galerije, IFC Washington, 
Gorenjskega muzeja in v razne zasebne zbirke.

Lojze Kalinšek je rojen leta 1956. 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. Ukvarja se tudi z ilustracijo, fotografijo in oblikovanjem na grafičnem in 
tehničnem področju. Za seboj ima več kot 70 samostojnih in več kot 200 skupinskih razstav 
doma in v tujini.

Boge Dimovski je leta 1978 je diplomiral iz slikarstva, nato je opravil podiplomski 
študij restavratorstva in konservatorstva ter podiplomski specialistični študij grafike 
na ALU v Ljubljani. Leta 1987 si je pridobil naziv docenta za grafiko na Univerzi 
v Ljubljani ter leta 1990 na Univerzi Cirila in Metoda v Makedoniji za docenta za 
risanje in grafiko. Je samozaposlen v kulturi, deluje kot kustos in likovni kritik.

BONI ČEH

MARKO TUŠEK

LOJZE KALINŠEK

BOGE DIMOVSKI

KLAVDIJ TUTTA

MEDITERANSKA POKRAJINA
akril na platnu in kolaž

140 × 60 cm
2015

PRIHOD NA PRELAZ - ARRIVEL ON THE PASS
2009

BREZ NASLOVA - DIPTIH II
akril na platnu
80 × 120 cm
2015

DEŽELA KRANJSKA
akril na platnu
180 × 400 cm
2014

BREZ NASLOVA
akril na platnu
80 × 100 cm
2015

RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC - FOTOGRAFIJA

Eva Asaad sprejema fotografijo kot osrednji dokument, ki omogoča ohranjati trenutke minljivosti, kar pa ne pomeni, da 
se posveča dokumentarnemu smislu v prvotnem pomenu besede, marveč gre pri njej bolj ali manj za beleženje trenutnih 
navdihov in idej. Le-to ji namreč dopušča izražanje podob, iskanje možnih manipulacij in igro poljubnih motivov, ki so postali 
odraz subjektivnega dojemanja in projekcije realne podobe.
Fritz Rathke združuje fotografijo z meditacijo. To so zanj trenutki, ki mu dopuščajo, da pozabi na okolico v kateri išče motive, ki 
na prvi pogled mogoče ne delujejo spektakularno a v drugem pogledu odkrivajo neko zgodbo povezano z intimnim doživetjem 
avtorja, ko sprejema okolje in detajle posameznih elementov. Tokrat v svoje kompozicije poleg igre svetlobe in sence, vplete 
tudi vpliv naravnih sprememb, ki jih pušča za seboj človek in narava.
Wolfgang Daborer predstavlja svoje vtise vožnje z balonom nad čudovito pokrajino izjemnih naravnih znamenitosti Kapadokije 
v centralni Turčiji, kjer so nastala dela, ki spominjajo na abstraktne slike narave. Pri motivu ga zanima predvsem raznolikost 
form, njihovo zaporedje in vzorci, ki pri tem nastanejo, sledi pa kontrastna in močna svetloba s pomočjo katere realno podobo 
pretvori v nenavadno razigranost narave in ji vdihne novo zgodbo.
Brut Carniollus v svojem delu vedno išče nekaj globljega, nekaj s čimer bo pritegnil pozornost gledalca, zato se ne ustavi 
samo pri fotografiji, marveč išče in raziskuje možnosti, ki mu jih omogočajo posamezna orodja, kot so računalniški programi. 
Le-ti mu omogočajo gradnjo impresivnih kompozicij s pomočjo plastenja različnih fotografij in vnašanja dodatnih barvnih 
elementov ali efektov, da pa doseže želeni utrip pokrajinske razgibanosti in zabrisanosti izkoristi celo naravne vremenske vplive 
kot sta sonce in dež. 
Andreja Peklaj predstavlja fotografije pokrajinskega ambienta v katerem je zajeto Cerkniško jezero skozi ptičjo perspektivo. 
Gre za navdihujoče izseke polne likovnih elementov in nenavadnih naravnih sprememb, ki nastajajo v različnih letnih časih ali 
ob različni uri, lahko pa so tudi plod človeškega dela. Tako se prepletajo kontrastne barve in doživljamo igro svetlobe in sence. 
V drugem sklopu pa gre za fotografsko eksperimentiranje, kjer osnovni motiv gozda spremeni v abstraktno doživetje, polno 
dinamike in skrivnostnega vzdušja.
Nataša Segulin se ukvarja s črno belo fotografijo. Slike imajo intenzivno umetniško noto, saj gre za pretvorbo realnosti v 
umetniško vizijo in z odvzemom barve je gledalcu bolj izpostavljen sam objekt in situacija, ki jo doživlja avtorica ob stiku z 
motivom. Čeprav dela včasih delujejo malo otožno, dramatično ali kažejo na osamljenost imajo hkrati izredno moč posredovanja 
podatkov, ki soustvarjajo kompozicijo in tako zaživijo odnosi med svetlobo in temo, kontrasti, linije, oblike in strukture, ki jih 
sicer izpodrine moč barve.
 
Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.

Fritz Rathke je rojen 1949 v Steinfeldu ob Dravi. Študiral je slikarstvo pri Prof. 
Gustav Hessingu na Akademie der Bildenden Künste na Dunaju. Od 1975 do 
2009 je delal kot likovni vzgojitelj na AHS: Bruck na Muri, Graz, Špital na Dravi, 
kjer se je ukvarjal s preslikovanjem in dokumentiranjem učnega gradiva, sedaj 
pa se že nekaj časa posveča izključno fotografiranju predvsem detajlov krajin in 
arhitekture. Razstavlja doma in v tujini. 

FRITZ RATHKE

Wolfgang Daborer je rojen 1963. Študiral je pri Prof. Wilhelm Drach od leta 1983 
- 88  na “Die Graphische” na Dunaju. Od 1989 leta živi in dela v Špitalu ob 
Dravi. Razstavlja od 1988 leta doma in v tujini (Mala  Galerija in Galerija dr. 
Ceneta Avguština - Kranj (SLO), Künstlerhaus Klagenfurt, Casello di Guardia 
Porcia, Galerie SUR - Wien (P), Galerie Gabriel – Wien…). Od leta 2003 je član 
Likovnega društva Koroške. W: www.daborer.at

WOLFGANG DABORER

BREZ NASLOVA
fotografija

75 × 50 cm

KAPPADOKIEN 1
fotografija
2012



28 29RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC - FOTOGRAFIJA

Eva Asaad je rojena v Celovcu / A. Na Alpen Adria Universität Klagenfurt 
diplomira z nalogo “Fotografija na sečišču subjektivne zaznave in mehanske 
objektivnosti”. Diplomira tudi na Prager Fotoschule Österreich. Sledi 
bivanje v New Yorku, Parizu, Londonu. Leta 2014 je štipendistka Pariz Cité 
Internationale des Arts 2014. Je članica Art Association Carinthia. Živi in dela 
kot samozaposlena umetnica in kuratorka na Koroškem. W: www.evaasaad.at

EVA ASAAD

Andreja Peklaj, rojena l. 1948, Mojstrica fotografije pri FZS SLO, AFIAP pri FIAP, 
članica Društva oblikovalcev Slovenije in LS KUD KC in MF dr. Lojze Kraigher. 
Je častna članica Kabineta slovenske fotografije. Imela je 78 samostojnih 
razstav doma in v tujini, prejela 110 nagrad in pohval. Izdala 2 fotomonografiji 
o Cerkniškem Jezeru, za kar ji je  UNESCO  podelil »Znak desetletja«, Občina 
Cerknica pa najvišje občinsko priznanje »12 junij«.

Brut Carniollus je rojen 1959 na Jesenicah, po izobrazbi novinar, po prepričanju 
zbiralec podob, oblikovalec spletnih strani in računalniški guru. Pomembne 
skupinske razstave, ki se jih je udeležil so: v Veliki Britaniji, na Nizozemskem, 
Portugalskem, v Združenih državah in v Moderni galeriji v Ljubljani. Sodeluje na 
skupinskih razstavah po vsem svetu in je tudi prejemnik mnogih mednarodnih 
nagrad.

Nataša Segulin je rojena leta 1948 v Kopru. Diplomirala je leta 1973 na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani. Dolga leta je bila zaposlena kot novinar, urednik, odgovorna 
urednica na TV Koper-Capodistria, TV Slovenija. S fotografijo se je spogledovala 
že med študijem umetnostne zgodovine, pozneje med dolgoletnim novinarskim 
delom na področju kulture, v celoti pa se ji je posvetila šele po upokojitvi leta 
2011. Razstavljala doma in v tujini.

ANDREJA PEKLAJ

BRUT CARNIOLLUS

NATAŠA SEGULIN

BREZ NASLOVA
fotografija

70 × 70 cm

BOGAZKOY – Turčija
fotografija

2011

CRAWLING CLOUDS
digitalni kolaž
100 × 70 cm
2014

Iz ciklusa BILA SEM PTICA 1
fotografija 

RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC
Sodelovanje z galerijo Vorspann – Vprega iz Železne Kaple na avstrijskem koroškem traja že trinjast let. Sodelovanje je 
začela Klementina Golija, ki je pred  leti spoznala ustanovitelje galerije in s tem razvila tesnejše sodelovanje med omenjenima 
pobratenima krajema.
V zadnjem času se je galerija Vorspann – Vprega razvila v eno vodilnih likovnih prizorišč na avstrijskem koroškem. Pred tremi 
leti se je še posebej izkazala z veliko razstavo Obir – reception.  V vseh teh letih  je bilo v galeriji predstavljeno veliko število 
slovenskih avtorjev, ki so s tem dobili priložnost, da se predstavijo avstrijskemu občinstvu.
Tokrat se naše društvo sooča z rezultati avstrijskih likovnih umetnikov, ki jih je izbral vodja galerije Vprega Norbert Klavora. 
Dela na tej razstavi so zelo raznolika, povezuje pa jih skupna tematika sodobne pokrajine, kjer se pokaže širina pristopov za 
likovni problem pejsaža. 

Mag. likovnih umetnosti Klavdij Tutta

Gerlinde Thuma je rojena 1962 na Dunaju. Od 1981-1988 študira slikarstvo in animiran film pri Marii 
Lassing na Universität für angewandte Kunst / Dunaj. Ukvarja se z grafiko, slikarstvom, kiparstvom, 
instalacijam, animiranim filmom in scenografijo. Imela je veliko samostojnih in skupinskih razstav doma 
in v tujini. Sodelovala na mnogih simpozijih in mednarodnih likovnih delavnicah. Za svoje delo je prejela 
več nagrad in priznanj. W: www.gerlindethuma.at

Norbert Klavora je rojen leta 1956 v Železni Kapli. Študijsko se je izobraževal 
v Berlinu in v Madridu. Od leta 1994 deluje kot samostojni likovni umetnik na 
avstrijskem Koroškem. Leta 2001 je bil soustanovitelj regionalne kulturne 
iniciative Kino Kreativ Kulturaktiv. Od leta 2004 deluje v Železni Kaplji kot 
umetniški vodja galerije Vprega /Galerie Vorspann. Sodeloval je na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah, ter likovnih delavnicah doma in v tujini.

Britta Keber je rojena v Celovcu. Študirala je na Universität für angewandte 
Kunst na Dunaju. Je dobitnica nagrade Zveznega ministrstva za kulturo, 
ter podporne nagrade za likovno umetnost Strabag. Štipendije: Cité 
Internationale des Arts / Pariz, Egon Schiele Art Centrum CZ / Buenos 
Aires. Zbirke v katerih se najaha: Kunstforum Bank Austria, Strabag 
Kunstforum, Egon Schiele Art Centrum CZ. Živi in dela na Dunaju. W: 
www.brittakeber.com

NORBERT KLAVORA

BRITTA KEBER

GERLINDE THUMA

CLOSEUP I
akril na platnu

 80 × 70 cm
2015

O.T.
kolaž in mešana tehnika na platnu

50 × 72,5 cm
2015

VARIACIJA
akril, kolaž, papir
70 cm × 100 cm
2015
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Nikolaus Lapuch je rojen leta 1980 v Gradcu. Leta 2000 zaključi Ortweinschule 
Graz,smer kiparstvo. Od leta 2011 študira abstraktno slikarstvo na Akademie 
der Bildenden Künste na Dunaju pri Prof. Erwin Bohatsch.

NIKOLAUS LAPUCH

Iztok Šmajs Muni je rojen 22. januarja 1953 v Velenju. V letih 1973-1977 je 
obiskoval Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim 
na mednarodni univerzi Verbano v Italiji in po programu ICCP v Santa Barbari v 
ZDA. Od 1980 je samozaposlen v kulturi. Deluje na področju vizualnih umetnosti, 
glasbe, filozofije in fotografije. Imel je številne razstave in bil štipendist simpozija 
novega slikarstva v Kanadi. 

Zmago Puhar je rojen leta 1952 v Kranju. Na ALUO v Ljubljani je leta 1977 
diplomiral iz slikarstva. Njegov opus obsega več kot 60 samostojnih razstav 
po Sloveniji in v evropskih državah, ter v New Yorku. Poleg tega je sodeloval 
v številnih skupinskih likovnih projektih doma in v tujini. Od marca 2007 
se v lastnem ateljeju v okviru družinskega podjetja Puhart v Kranju posveča 
samostojnemu ustvarjanju in likovnemu izobraževanju vseh generacij. 

Miha Perčič je rojen leta 1972 v Kranju. Diplomiral je leta 1997 na ALUO v 
Ljubljani smer vizualne komunikacije. 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 Festivalu 
likovnih umetnosti v Kranju 2013, je prejel priznanje ZDSLU za kakovost likovnih 
del. Dela kot samostojni kulturni delavec.

IZTOK ŠMAJS MUNI

ZMAGO PUHAR

MIHA PERČIČ

“SCHWEMMLAND”
olje in akril na lesonitu 

73 × 71 cm
2015

TERRA ROSSA
mešana tehnika na papirju

70 × 100 cm
2015 

SPOMIN NA POTOVANJE II
akril na platnu
50 × 70 cm
2015

NEW LIQUID LANDSCAPE
print na vinil, platno, akril
variabilne dimenzije
2015

RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC

Štefanija Košir Petrić je rojena 1926 v Domžalah. Po končani srednji šoli ja 
študirala kiparstvo na ALUO v Ljubljani, kjer je 1954. diplomirala pri prof. 
Zdenku Kalinu. Poučevala je na osemletkah v Sisku in Domžalah, ter na Srednji 
usnjarsko - galanterijski šoli Domžale. Je članica ZDSLU in LDK. Ukvarjala se je 
s kiparjenjem in risanjem, v zadnjem času tudi s kolažem. O njej piše slovenski 
biografski leksikon OSEBNOSTI. Živi in ustvarja v Domžalah.

Jože Eržen je rojen 19. februarja 1946 v Ljubljani. Študij kiparstva in grafike na 
ALU v Ljubljani je končal leta 1970. Leta 1967 je prejel študentsko Prešernovo 
nagrado. Doslej je imel 90 samostojnih razstav in 150 skupinskih razstavah. 
Sodeloval je na različnih Ex-temporih, bienalih in trienalih ter likovnih kolonijah. 
Največ je razstavljal na Hrvaškem, Koroškem, Nemčiji in po bivši Jugoslaviji. 

Franc Bešter je rojen leta 1957. Maturiral je na gimnaziji Kranj. Študijsko pot 
je nadaljeval na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani kjer je leta 1983 
diplomiral pri profesorjih: Š. Planinc, J. Bernik, G. Gnamuš. Do sedaj je imel okoli 
50 samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na številnih skupinskih razstavah, 
kolonijah in Ex-temporih. Je član ZDSLU in LD Kranj in Društva oblikovalcev 
Slovenije. 

Milena Kafol je rojena 10. januarja 1947 v Novem Sadu. V letih 1965−1970 
je študirala jezike na FF v Ljubljani. Preizkusila se je na različnih področjih 
umetniškega izražanja. Leta 2010 se je vpisala v prvi letnik rednega študija 
slikarstva na ALUO v Ljubljani, kjer je leta 2013 diplomirala. Trenutno končuje 
magistrski študij slikarstva na isti akademiji. Razstavljala je na nekaj skupinskih 
in samostojnih razstavah. Živi in dela v Ljubljani.

ŠTEFKA KOŠIR PETRIĆ

JOŽE ERŽEN

FRANC BEŠTER

MILENA KAFOL

DALMACIJA
akril na platnu

40 × 40 cm
2015

NEW YORK
akril na platnu

80 × 100 cm
2015

INDIJANČEK NA HRIBU 
akril na platnu
70 × 60 cm
2015

STORŽ
dig.- t.
58,5 × 41,5 cm
2015
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Maruša Štibelj se je vpisala na oddelek likovne pedagogike Pedagoške fakultete 
v Ljubljani. Izobraževala se je na področju filma in videa ter diplomirala na temo 
sporočilnosti barv v filmu. Delovala je tudi kot asistentka režije, delala reportaže ter 
fotoreportaže in se udeleževala različnih likovnih in filmskih delavnic. Od leta 2012 
se ukvarja predvsem z tehniko kolaža in ilustracijo. W: www.marusastibelj.com

MARUŠA ŠTIBELJ

Boge Dimovski je leta 1978 je diplomiral iz slikarstva, nato je opravil podiplomski 
študij restavratorstva in konservatorstva ter podiplomski specialistični študij 
grafike na ALU v Ljubljani. Leta 1987 si je pridobil naziv docenta  za grafiko na 
Univerzi v Ljubljani ter leta 1990 na Univerzi Cirila in Metoda v Makedoniji za 
docenta za risanje in grafiko. Je samozaposlen v kulturi, deluje kot kustos in 
likovni kritik.

Meta Šolar je rojena leta 1989 na Jesenicah. Obiskovala je Škofijsko klasično 
gimnazijo v Ljubljani, kjer se je udeleževala slikarske šole pod mentorstvom 
Jožefa Muhoviča in kasneje Judite Karbe. Leta 2014 je diplomirala iz slikarstva 
na Ljubljanski ALUO. Trenutno živi in ustvarja v Radovljici.

Veronika Vesel Potočnik je rojena leta 1987 v Kranju. Po SŠOF se je leta 2006 
vpisala na ALUO. Leta 2012 je diplomirala iz slikarstva pri prof. Hermanu 
Gvardjančiču in Milanu Eriču. Kot študentka je sodelovala na študentskih 
skupinskih razstavah v Brežicah in Ljubljani. Leta 2010 je sodelovala na grafični 
delavnici v Rheinu v Nemčiji. Razstavljala je na skupinski razstavi U35 Mlada 
umetnost iz Škofje Loke in okolice. Živi in dela v Kranju..

BOGE DIMOVSKI

META ŠOLAR

VERONIKA VESEL POTOČNIK

MAKROLOKACIJA
tuš in svinčnik na papir

75,5 × 28 cm
2015

BREZ NASLOVA
akril na platnu
70 × 50 cm
2014

“HIGHLANDS (ŠKOTSKA)”
kolaž

70 × 70 cm
2015

JAMNIK
olje na platnu
30 × 40 cm
2015 

Likovna dela Inge Stornig so narejena v maniri lirične abstrakcije. Okrasto – rdeča polja v akrilu spominjajo na rafinirane delce 
jesenske pokrajine. Mehko modulirana polja v akrilu, s katerimi ustvarja dvodimenzionalni učinek, dopolnjuje s črnimi linijami 
oglja in črnila s pomočjo katerih gradi  prostor in v sliko vnese dinamiko.
Larissa Tomassetti se v svojem slikarstvu ukvarja z vprašanjem  »inverzije« v percepciji. To avtorsko tehniko razvija in preučuje 
zadnjih petnajst let tako v sliki, kot v risbi in kombinaciji tiska.
Diptihi spominjajo na postopek v fotografiji, kjer iz negativa razvijemo pozitiv.  Toda  nagovor  v njenem slikarstvu je inverzen, 
saj prvotni motiv spreminja v »negativno risbo«, jo zrcali ali pa le delno inverzira, ter s posebnim barvnim ključem spreminja 
barvne kvalitete, kar povzroči nenavadne vizualne percepcije. Na ta način opozarja in pripoveduje o drugi obliki dojemanja 
realnosti. 
Karol Kuhar z uvedbo abstraktnih motivov sliko osvobaja njene pripovedno vsebinske sporočilnosti, zato se opazovalec lažje 
posveti njeni likovni vsebini, ki jo doživlja kot čisto likovno zasnovo – igro barv, črt, oblik in drugih likovnih elementov, ki jih gradi 
z neobičajnimi materiali. Odpadne offset plošče, ki avtorju služijo kot nosilec likovnega dela, so primerne tudi za nanos barvnih 
pigmentov, žganje in druge nenavadne tehnološke postopke. 
Pa vendarle se lahko zazna aluzijo na podobe iz realnega sveta – ne urbane krajine z rečnimi, gorskimi, gozdnimi pejsaži. Pri 
likovnem ustvarjanju Karola Kuharja si namreč tesno podajata roke notranje osebne krajine skozi simboliko, ujeto v materialnost 
likovnega nosilca in potez. 
Osnovno likovno izrazilo Puharjevih del sta risba (aktivna in pasivna linija) in barva, s katerima organizira prostor in čas 
na slikovnem polju. Predmetnost prehaja v geometrično abstrakcijo in obratno. Na videz preprosto in igrivo, domala celo 
dekorativno, dejansko pa skrbno pretehtano skonstruirano. Čeprav krajine upodablja skozi perspektive različnih umetnostnih 
tokov modernizma, so zaznamovane z osebnim videnjem in v avtorsko v prepoznavnem nagovoru.
Tomaž Šebrek je prehodil pot od zgodnje realistično obarvanih krajin, preko impresivnih del – v izpovednem in tehničnem 
smislu - proti ekspresionizmu in abstrakciji, ki pomeni v tem kontekstu študijsko prečiščevanje nekaterih motivov, ki se 
manifestirajo kot rdeča nit ustvarjalnega opusa. Le ta se veže na razmišljanja o življenju, o času v katerem živimo in medsebojnih 
odnosih v človeški družbi. Njegove likovne izpovedi izpostavljajo problem odtujenosti posameznika skozi reduciran, skromni 
barvni svet v katerega z intervencijami ekspresivnih linij, prostorskih zamikov, razčlenjevanjem ekranov,… poskuša simbolično 
izraziti stiske in bolečine v polju zavesti globalne civilizacije. 

Petra Vencelj, univ.dipl geograf in univ.dipl. umetn. zgod.

GALERIJA KOLODVOR - Besnica

LARISSA TOMASSETTI

“EPPURGMUAB-BAUMGRUPPE”
zweiteilig 50 × 70 cm

Öl/Lw. u. C-Print
2008 

“CASTLE”
akril s specialnim črnilom
70 × 100 cm
2015

Larissa Tomassetti  je rojena leta 1972 v Gmündu. Študirala 
je slikarstvo in grafiko pri Prof. Stejskalu na HS „Mozarteum“ 
v Salzburgu, kjer je opravila diplomo z odliko. Ukvarja  se z 
inverzijo, obrnitvijo. Zanima jo  risba, slikarstvo in fotografija. 
V kulturnem mestecu Gmündu ima z možem Atelje Larissa 
& Frank Tomassetti (Kropiunik), ki se nahaja v Parterju 
Maltatora, ter  je dnevno odprt od meseca maja do meseca 
oktobra. W: www.larissa-tomassetti.com

INGE STORNIG
Inge Stornig živi v Weißkirchnu, Štajerska / A. Od leta 
1999 se intenzivno ukvarja s slikarstvom. Sodelovala je na 
okoli 50 nacionalnih in mednarodnih razstavah. Udeležuje 
se mednarodnih simpozijev umetnikov. Je dobitnica več 
nacionalnih umetniških nagrad. Uporablja akvarel, kredo, 
različne mešane tehnike, monotipijo in grafiko. Težišče 
zadnjih del je na eksperimentalnem akrilnem slikarstvu. W: 
www.stornig-art.at
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TOMAŽ ŠEBREK

STRUKTURE CIVILIZACIJE
mešana tehnika

100 × 70 cm
2015

BREZ NASLOVA
mešana tehnika na aluminiju
100 × 90 cm
2015

HORIZONT II
akril na platnu

40 × 60 cm
2015

Tomaž Šebrek je rojen 26. decembra 1963 v Kranju. Osnovno likovno dejavnost 
posveča grafiki. Deluje na področju slikarstva in kiparstva, slednje mu predstavlja 
dominantno vlogo njegovega delovanja. Izobraževal se je pod strokovnim 
vodstvom v Ljubljani, Novem Mestu in Kranju. Deluje od leta 1987, izključno na 
področju likovne umetnosti, samostojno pa od leta 2001. Imel je več samostojnih 
in skupinskih razstav doma in v tujini.

KAROL KUHAR
Karol Kuhar je rojen leta 1952 v Spodnji Besnici pri Kranju. Od leta 
1972 razstavlja doma in v tujini. Imel je več kot 60 samostojnih in več 
kot sto skupinskih razstav v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. Prejel je 
številne nagrade in priznanja (1987 Velika Prešernova plaketa gorenjskih 
občin, 1995 in 2006 nagradi na Slovenskem bienalu mesta Kranj, 2014 
priznanje za kvaliteto likovnih del na Festivalu likovnih umetnosti Kranj 
– ZDSLU).

ZMAGO PUHAR
Zmago Puhar je rojen leta 1952 v Kranju. Na ALUO v Ljubljani 
je leta 1977 diplomiral iz slikarstva. Njegov opus obsega več 
kot 60 samostojnih razstav po Sloveniji in v evropskih državah, 
ter v New Yorku. Poleg tega je sodeloval v številnih skupinskih 
likovnih projektih doma in v tujini. Od marca 2007 se v lastnem 
ateljeju v okviru družinskega podjetja Puhart v Kranju posveča 
samostojnemu ustvarjanju in likovnemu izobraževanju vseh 
generacij.

MAKEDONSKI KULTURNI CENTER
BOGDAN ČOBAL, Kozmologija barve
V letošnjem letu Makedonski kulturni center v Kranju gosti Bogdana Čobala akademskega slikarja in grafika ter likovnega 
teoretika z razstavo slik v sklopu Mednarodnega festivala likovne umetnosti Kranj 2015 na temo sodobna krajina. Bogdan 
Čobal je viden predstavnik starejše generacije slovenskih slikarjev, poznamo ga kot slikarja krajinarskih motivov v katere vnaša 
ustvarjalno energijo in barvno svežino. Od vsega začetka si utira lastno pot. Ima izreden smisel za barvo, barvno harmonijo, 
ki prehaja v skladno baročno paleto. Praviloma se izraža s cikli, z različnimi izvedbami pejsaža. Njegove domišljijske pokrajine 
sodijo med poglobljene, abstraktne barvne študije, kjer gre za disciplinirano, sistematično gradnjo mogočnih, pokončnih 
kompozicij v različnih variacijah. Pokrajine sestavlja in umešča v pokrajine v pravokotne ploskovne oblike. Vsebina njegovih 
izvedb se drži ustvarjalnega koncepta, ki jo kot vizualno realnost doživlja skozi osebno prakso. Sodobnost v likovni umetnosti 
naj bi prispevala h globalnemu poenotenju miselnih, likovnih sporočil, v katero vključujemo uporabo »kolažno« mešanih 
tehničnih, digitalnih, tehnološko različnih, sodobnih materialov. Bogdan Čobal čuti potrebo po raziskovanju oblikovnih in 
barvnih geometrijskih prizorov abstraktnih dogajanj v naravi. Začetni naturalistični prikaz iluzionistične »abstrakcije« prostora 
sklene z vsebino v malih in velikih izvedbah in osebnim zapisom etnoloških prizorov lokalnega značaja. Pričujoča likovna dela 
predstavljajo barvne študije svetlobnih krajin, v katerih se avtor »poigrava« z (iz)virom svetlobe in teme, kjer prihaja svetloba 
iz ozadja, preostali prostor pa ostane v temi, sivini, v senci. Močna svetloba ustvari iluzijo globine prostora. Zatemnjeni 
»prostor« v sliki postane nepogrešljivi del celotnega prizora, tonsko-barvno komplementarno igrivost sklene z abstraktnimi, 
nedorečenimi senčnimi oblikami, ki nadomeščajo mehke barvne, žametne, toplo-hladne tone. Svojo tehniko »kolažnega« 
markiranja barvnih nanosov iluzionističnega slikarstva prilagaja konceptu, osebnemu slogu in potrebam današnjega časa. 
Trdnost likovne vsebine doseže z opaznimi geometrijskimi, »mrežastimi« etnološkimi vzorci različnih oblik. Mikro-makro 
lazurna plastenja »anatomsko« razdrobljenih fragmentov pokrajine uredi in prilagodi zahtevnim komplementarnim barvnim 
izvedbam. Svoj namen doseže z vnašanjem pozitivne energije, svežine, dinamičnega izraza, urejenosti in reda v svoje slike. 
Gestualne, sveže poteze gradi od svetlo-temnih in toplo-hladnih do temnejših žametnih odtenkov ter tonskim stopnjevanjem 
med realno in imaginarno krajinarsko upodobitvijo. Bistvo njegovega početja je v svobodi izražanja likovno zgovorne geste, 
aktualne vsebine, barvne harmonije in sodobne likovne interpretacije svojih del. Tako koncipirane izvedbe potrebujejo 
avtorsko vztrajnost, neposredno, subtilno barvno in risarsko virtuoznost ter vsebinsko in teoretično filozofsko razlago. Barvno 
posrečene upodobitve narave delujejo kot celovite, sklenjene rešitve, vedno odprte za sodobne in nove eksperimentalne 
izzive. Skrbno sledi vsem fazam predpriprav do sklepnega dejanja, «srečnega dogodka« , t.j. avtorske postavitve osebne 
razstave. Vzame si čas za promocijo nastalih del, za javno predstavitev v smislu meditacije in inventure. Bogdan Čobal ima 
bogate likovne in življenjske izkušnje, je razgledan, zanimiv in zgovoren sogovornik v lokalnem ali globalnem pogledu.

Mag. Boge Dimovski

STOJAN GRAUF
Mariborski slikar in restavrator Stojan Grauf je predstavnik srednje generacije slovenske likovne umetnosti. V vseh cikličnih 
obdobjih se posveča mikro-makro sledem, fragmentom iz narave s poudarki na črti, graficizmih s katerimi se srečuje pri 
vsakdanjem delu na likovnem področju. V svojih delih izhaja iz risbe ter ohranja (p)oseben odnos do likovne interpretacije 
brezčasnega motiva. Nastali cikel predstavljajo dela na papirju v mešani tehniki, akvarelu in risbi, sklenjenem v abstraktnem, 
ekspresionističnem slogu. Zanimiva poenotena serija in likovno vzdržljiva projekcija v smislu enovitosti izvedbe je gestualno, 
naravno, organsko, lahkotno premikajoča se oblika vodenih barvnih luž. Z minimalnimi nemirnimi črtnimi intervencijami umiri 
in dokonča zgodbo. S tem pokaže na svoj pogled do žive narave, ki jo doživlja refleksivno in ki ji sledi neposredno do končne 
upodobitve. Avtorja smo spoznali preko njegovih del kot preprostega, učinkovitega slikarja in suverenega izvajalca svojih 
idej. Narava je v njegovih slikah predstavljena zamegljeno, v barvno pusto sivino, nedorečeno, ker se večinoma posveča 
kompozicijski postavitvi s poudarki na smereh in igrivem ohranjanju praznega prostora. Dela Stojana Graufa so izvedena 
neposredno, risarsko sveže, z lahkotno črtno risbo, kot da gre za naključne, običajne barvne sledi, zapise z ne konkretizirano 
vsebino. Zadostujejo mu razpršeni poudarki, odprtost in zračnost, po čemer je tudi prepoznaven. Prostorsko globino uprizori 
z minimalnimi sredstvi. Grauf se ne obremenjuje z nepotrebnimi predmetnimi vsebinami organskega ali anorganskega izvora. 
Takšen način delovanja in ustvarjanja velja za večino likovnih aktivnosti, neodvisno od velikosti oziroma formata njegovih 
del. Svetla, transparentna papirna osnova ostaja nosilec zgodbe, brez močno zakroženih oblik, z minimalistično izostrenimi, 
prečiščenimi risarskimi fragmenti iz naravnega okolja kot nekakšnimi rastlinskimi ostanki. Končni likovni izdelek lahko 
prezentira kot samostojno celoto ali pa jih sestavi v študijo panoramskega pogleda na krajino. 

Mag. Boge Dimovski
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STOJAN GRAUF

VODNE SLIKE
oglje in naravni pigmenti na akvarelni papir

60 × 80 cm

Iz cikla BRBOTANJE
akril na platnu
65 × 144 cm
2013

Stojan Grauf je rojen leta 1958 v Mariboru. 
Na Akademiji za likovno umetnost v 
Ljubljani je leta 1983 diplomiral pri 
profesorju Gustavu Gnamušu. Je član 
Zveze društev slovenskih likovnih 
umetnikov in Društva likovnih umetnikov 
Maribor. Živi in deluje kot samostojni 
umetnik, ukvarja se tudi z restavriranjem 
in stenskim slikarstvom. Za svoje delo je 
prijel več priznanj in stanovskih nagrad.

BOGDAN ČOBAL
Bogdan Čobal je rojen 19. avgusta leta 1942 v izseljeništvu v Zrenjaninu. 
Študiral je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer 
je leta 1967 diplomiral. Zaposlen je bil na Srednji aranžerski šoli kot 
pedagog predmetov likovne umetnosti ter kot dolgoletni izredni profesor 
na Oddelku za slikarstvo Pedagoške fakultete v Mariboru. Imel je več kot 
100 samostojnih in mnogo skupinskih razstav doma in v tujini. Za svoje 
delo je bil večkrat nagrajen.

GALERIJA KRANJSKA HIŠA
Nikolaj Dielemans svoja dela povezuje z minljivostjo. V vsaki sliki, ki odraža namišljeno pokrajino se skriva zgodba nove 
realnosti z asociativno kompozicijo, v katero zajema svoj odnos do mestnih in podeželskih struktur. Dela so večplastno 
zasnovana in tako na zanimiv način prikazujejo medsebojno vplivanje strukture, teksture in materiala, hkrati pa redukcije na 
linijo in barvne ploskve. Posega po zemeljskih tonih.  
Glavna značilnost del Gerarda Extra je osvoboditev in prehajanje meja. Njegove zgodbe niso omejene na samo platno 
na katerem se nahajajo, temveč ga želijo preseči in dihati z okoljem. Dinamične slike nastajajo kot odraz nepričakovanih, 
spontanih potez in barve s katerimi gradi nove ideje in vizije. Tako kompozicija z živahnimi in živimi barvami spodbudi gledalca 
k odkrivanju Metamorfoze krajin.
Ron Weijers si kot vsestranski umetnik prizadeva najti ravnotežje med tišino in napetostjo. Slika mu predstavlja medij 
komunikacije s samim seboj in gledalci. Njegov intuitivni vizualni jezik, tvori preplet znakov in oblik s katerimi ustvarja harmonijo 
med fizičnim in duhovnim svetom. Ravno s pomočjo prefinjenega in natančnega podajanja linije pa ustvarja človeška telesa v 
stiku z naravo. Redukcija barve pa se podreja čustvenemu stanju. 

Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.

Nikolaj Dielemans je rojen leta 1946 v Schiedamu na Nizozemskem. Leta 1977 je študiral na 
Academy of Visual Arts v Rotterdamu in leta 1988 na Academy of Architecture and Urban Design 
v Rotterdamu. Njegovo delo je v umetniških zbirkah velikih podjetij in ustanov. Stalno sodeluje 
s številnimi galerijami na Nizozemskem in v Belgiji, kjer pripravlja večje razstave. Je član art 
foundation Pictura v Dordrechtu in Kunstwerkt v Schiedamu.

Ron Weijers je rojen leta 1960 v Nuth na Nizozemskem. Dela kot poklicni 
glasbenik, tekstopisec, fotograf, kreativni direktor in grafični oblikovalec. V 
preteklih letih je s svojim 10dence umetniškim združenjem organiziral in kuriral 
veliko razstav. Je član upravnega odbora in kot umetnik član več umetniških 
združenj in iniciativ (Arti et Amicitiae v Amsterdamu in Pictura v Dordrecht). 
Zastopajo ga galerije na Nizozemskem, Belgiji, Nemčiji in Španiji. Njegovo delo 
je v številnih umetniških zbirkah. Živi v bližini Rotterdama (NL).

Gerard Extra je rojen leta 1942 v Hoensbroek/NL. Leta 1966 je študiral 
odnosi z javnostjo in grafično oblikovanje na Academy for Applied Arts v 
Maastrichtu in leta 1977 na Academy of Visual Arts Maastricht. Njegovo 
delo je v številnih zasebnih zbirkah. Sodeluje s številnimi galerijami na 
Nizozemskem in v Belgiji. Gerard Extra razvija tudi spomenike za mestno 
občino. Živi in dela v južni provinci Limburg na Nizozemskem.

RON WEIJERS

GERARD EXTRA

NIKOLAJ DIELEMANS

SCAPES II
mešana tehnika

50 × 50 cm
2015

LAID BACK SERIES III
mešana tehnika

80 × 90  cm
2014

SILENT II
akril na platnu
100 × 120 cm
2015
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»Vsaka umetniška tvorba ima svoje izhodišče v naravi, umetnik preoblikuje naravo z razumom, strokovnimi izkušnjami in občutji 
v nove oblike – umetnine. Pobude iz narave so vedno prisotne,« je leta 1972 zapisal Slavo Tihec, eden izmed razstavljavcev 
na razstavi Galerijsko svetišče lavreatov.
Umetnine, razstavljene v Pavšlarjevi hiši, pri katerih se narava posnema, idealizira ali abstrahira, kjer gre za impresijo ali 
ekspresijo, pritrjujejo tej Tihčevi misli, hkrati pa se tudi lavreati vključujejo v Mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj – 
ZDSLU 2015 »Sodobna pokrajina«, kjer številni tuji in domači razstavljavci prav tako ponujajo svoje odgovore na odnos med 
naravo in umetnino. 
Razstava ob 20-letnici Galerije Prešernovih nagrajence v Kranju, na kateri je predstavljeno 86 vrhunskih umetnikov, ki so 
bili nagrajeni s Prešernovo nagrado ali nagrado Prešernovega sklada in ki pomeni svojevrsten pregled slovenske likovne 
umetnosti zadnjih 70 let, vabi obiskovalce, da si v treh nadstropjih pri ogledu razstave izberejo svojo pokrajino miru in navdiha. 
Kljub temu opozarjamo na n-ekatere avtorje, ki si po našem mnenju še posebno zaslužijo pozornost glede na koncept razstave 
»Sodobna pokrajina«. 
V pritličju so to Krajina Hermana Gvardjančiča, Spopad Andreja Jemca, Sonce Tomaža Šalamuna in Zatočišče dvojnosti 
Emerika Bernarda ter skulpturi Rast I in Rast II Draga Tršarja.
V prvem nadstropju fotografija Zdenka Stojana Kerblerja, grafike Tomaža Kržišnika Pisa, Rika Debenjaka Kraševka, Miha 
Maleša Benetke, Lojzeta Spacala Znamenja prosjakov na Krasu, Vladimirja Makuca Essai, Marjana Pogačnika Brezizhodno 
in Glad Iveta Šubica, ilustraciji Marlenke Stupica Metulj in Marije Lucije Stupica Ikarus ter Prasvet V Štefana Planinca, Novo 
popoldne Janeza Vidica, Ob svetli reki Zorana Didka, Gorska pokrajina Evgena Sajovica in Skopje Franceta Slane. 
V drugem nadstropju naj omenimo filma Nataše Prosenc Gladiatorji – Mimohod in V steklu reke–balet reke v štirih letnih časih 
Andreja Zdraviča, akrile Čista voda Franca Novinca, Brooklyn Bridge Tuga Sušnika in Hvalnica boginji riža Alenke Gerlovič ter 
olje Naročje vode Zdenka Huzjana.

Marko Arnež,
Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV ZA LIKOVNO UMETNOST

EMERIK BERNARD
ANDREJ JEMEC

HERMAN GVARDJANČIČ
FRANC NOVINC

MARJAN POGAČNIK
LOJZE SPACAL

VLADIMIR MAKUC
TOMAŽ KRŽIŠNIK

ALENKA GERLOVIČ
TOMAŽ ŠALAMUN

DRAGO TRŠAR
STOJAN KERBLER
RIKO DEBENJAK

MIHA MALEŠ
IVO ŠUBIC

MARLENKA STUPICA
MARIJA LUCIJA STUPICA

ŠTEFAN PLANINC
JANEZ VIDIC

ZORAN DIDEK
EVGEN SAJOVIC
FRANCE SLANA

NATAŠA PROSENC
ANDREJ ZDRAVIČ

TUGO SUŠNIK
ZDENKO HUZJAN

GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV

EMERIK BERNARD
ZATOČIŠČE DVOJNOSTI
akril na platnu
200 × 145 cm
1993

ESSAI
barvna jedkanica in akvatinta na papirju

P 41,5 × 49 cm, L 65 × 75,5 cm
1967

SONCE
mešana tehnika na platnu

premer 193 cm
1992

VLADIMIR MAKUC

TOMAŽ ŠALAMUN
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Društvo arhitektov KRARH je letos predstavilo prostorsko instalacijo v katero so zajeli lastnosti naravnega prostora krajine 
vključenega v že obstoječi urbani prostor. Za idejno in vodilno točko so si izbrali kanjon reke Kokre, preko katerega vstopimo 
v staro mestno jedro Kranja. Samo inštalacijo pa so postavili na Glavni trg. Inštalacijo si lahko predstavljamo kot reducirano 
formo brežin kanjona. Gre torej za nov pogled in interpretacijo že poznanega prostora združenega v umetnino. Zasnovan je 
kot prerezan tridimenzionalni kubus, ki v svojem prerezu tvori razgibano površino narejeno iz naravnih industrijskih polizdelkov 
v katerih prepoznamo vsestranske in zelo praktične kartonske role. Na inštalacijo, ki je vpeta v mestno okolje vplivajo različni 
zunanji dejavniki, od svetlobe do časa, kot tudi gibanja in odnosa samega opazovalca do umetnine. Umetnina tako postane 
del prostora v katerem se nahaja, ga sprejme in navidezno spremeni. Ravno tako pa vpliva tudi na pogled opazovalca kot 
neka moteča točka, saj mu poznana reinterpretirana podoba v nekaj nepričakovanega vzetega iz naravnega okolja, vzbudi 
zanimanje, ga pritegne in vključi v samo inštalacijo. 

Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.

DRUŠTVO ARHITEKTOV - KRARH - INSTALACIJA NA GLAVNEM TRGU

KATJA  ALJAŽ
Katja Aljaž je rojena 29. oktobra 1982 v Kranju. Leta 2010 je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Miloša Florijančiča in Mitja 
Zorca. Sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji. Deluje kot samostojna  ustvarjalka na področju kulture. Sodelovala je z različnimi avtorskimi skupinami in 
prejela nagrade na mednarodnih in domačih arhitekturnih in oblikovalskih natečajih. Je ena od ustanoviteljic Društva arhitektov Krarh.

EVA BAJEC
Eva Bajec je rojena 12. januar 1992 v Kranju. Leta 2013 je diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo, oddelek za arhitekturo v Mariboru pod mentorstvom profesorja Igor 
Sapača. Nadaljuje študij na drugi bolonjski stopnji in sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji. Skupaj z različnimi avtorskimi skupinami je kot avtor sodelovala 
in prejela nagrade na mednarodnih in domačih arhitekturnih natečajih. Je članica Društva arhitektov Krarh.

KATJA SENEKOVIČ
Katja Senekovič je rojena 15. januarja 1982 v Mariboru. Obiskovala je študij krajinske arhitetkure na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2007 diplomirala pod 
mentorstvom profesorja Davorina Gazvode. V času študija si je eno leto nabirala izkušnje na mednarodni izmenjavi na Portugalskem. Kot soavtor je sodelovala in prejela 
nagrade na več natečajih v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Je članica Društva arhitektov Krarh.

ALEŠ PETERNEL
Aleš Peternel je rojen 9. septembra 1981 v Kranju. Leta 2013 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Igor Kalčiča in Vojka Kilarja. 
Pred in po zaključku študija je sodeloval z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji. Skupaj z različnimi avtorskimi skupinami je kot avtor sodeloval in prejel nagrade na 
mednarodnih in domačih arhitekturnih in oblikovalskih natečajih. Je eden od ustanoviteljev Društva arhitektov Krarh.

MARKO PAUŠER
Marko Paušer je rojen 10. aprila 1978 v Kranju. Leta 2001 se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Tekom študija je začel profesionalno delovati na področju 
arhitekturnih vizualizacij in pro-jektiranja, kasneje se je uspešno preizkusil tudi v industrijskem in grafičnem oblikovanju, kjer je prejel nagrade na več oblikovalskih 
natečajih. Pri svojem delu trenutno sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji, poleg tega samostojno vodi svoj oblikovalski opus.

MATEJ MEJAK
Matej Mejak je rojen 4. februarja 1983 v Ljubljani. Leta 2001 se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Leta 2010 je začel profesionalno delovati na področju 
arhitekturnih vizualizacij in animacij. Pri svojem delu sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji in v tujini, nedavno pa je tudi kot avtor sodeloval in prejel nagrade 
na različnih mednarodnih in domačih arhitekturnih natečajih. Je eden od ustanoviteljev  Društva arhitektov Krarh.

POLONA BAJDE
Polona Bajde je rojena 3.oktobra 1988 v Kranju. Zaključuje študij arhitekture v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Sonje Ifko. Sodelovala na različnih arhitekturnih 
delavnicah po Sloveniji.

INŠTALACIJA KANJON
uporaba naravnih industrijskih 
polizdelkov v ulični umetnosti

Med najstarejše oblike šivanja sodi ročno delo krpanka. Začetki sodijo daleč v zgodovino. Krpanko so hkrati z aplikacijo 
prinesli iz Palestine v Evropo križarji, ki so jih prevzeli slikovito sestavljeni in oblikovani prapori poraženih Saracenov.
Lepota dokončanega izdelka je odvisna od natančnosti sešitja, izbire tkanine in sestavljanja krpic. Iznašli so jo zato, da bi 
naredili nekaj uporabnega iz ostankov redkih in dragocenih tkanin.
Sodelujoče izdelovalke krpank iz Italije delujejo v skupini, ki jo že vrsto let poučuje in vodi Marianovella Hemalla.
Paola Fontanella prihaja iz Milj, srednjeveškega mesteca ob morju, tik za mejo. V mešani tehniki z bombažnimi krpicami 
upodablja pokrajino v sončnem zahodu. Razgibane horizontalne plasti dopolnjuje z vertikalnimi vložki v obliki cipres. Skrbno 
izbrani barviti vzorci učinkujejo lirično.
Motiv ruralne pokrajine – kraško dvorišče- je prevzel Magdo Starec Kocjančič iz Doline pri Trstu. Kamniti vodnjak iz 19. 
stoletja pripoveduje o dediščini kamnoseštva na matičnem Krasu. Za materiale je uporabila svilo, bombaž in til v tehnikah 
aplikacije in confetti.
Tržačanka Luciana Dellore svoj kotiček raja oblikuje z geometričnimi ploskvami, ki jih sestavi v idealizirano pokrajino. V že 
natisnjena blaga intervenira z ročnim batikom in vložki črnila. Tako na površinah dobi sfumatto učinek, kar teksturi doda neko 
mehkobo.
Tatjana Gros je že četrto leto slušateljica izobraževalnega programa kreativnega šivanja krpank , ki poteka pod okriljem 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, izpostava Kranj in ga vodi mentorica Margareta Vovk Čalič. Tatjano navdušujejo barve, 
vzorci in tradicionalne patchwork tehnike. Naslov dela: Valovanje, material: bombažna tkanina iz kolekcije Shimmer, Northcott 
fabrics, tehnika: bargello, quilt as you go.
Margareta Vovk Čalič krpanke oblikuje že vrsto let. Od leta 1985 do leta 2007 je delovala kot samostojni kulturni delavec, 
oblikovalec tekstilij, zadnja leta pa svoje znanje v obliki tečajev in delavnic posreduje tudi drugim. Avtorica se rada poslužuje 
v svojih delih proizvodov (bombažne in viskozne tkanine) domačega Tekstilindusa. Na ta način obuja in ohranja neponovljivo 
dediščino našega mesta. Premišljeno je izbrala dragocene tiske in jih umetelno všila s tehniko free motion quilting v pokrajino 
ob morju, ki jo je poimenovala Obala.
Cvetka Hojnik pri svojih delih izhaja iz likovno – teoretskih spoznanj o barvni modulaciji in modelaciji prostora s pomočjo 
svetlo – temnega odnosa. Krpanke gradi iz številnih mikrostrukturiranih  sistemov, s prepletom vbodnih točk in šivov, ki tvorijo 
odprte in zaprte oblike. V krpanke pogosto vnaša tudi slikarske intervencije. Številne razstave in priznanja v Sloveniji in tujini  
dokazujejo, da je Hojnikova izvirna in uspešna ustvarjalka, ki teži k iskanju novih idej in oblik likovnega izražanja.

Petra Vencelj, univ.dipl geograf in univ.dipl. umetn. zgod.

ETNO GALERIJA DESETNICA

PAOLA FONTANELLA

MAGDA STAREC KOCIJANČIČ

TRAMONTO
krpanaka

CORTILE CARSICO
krpanka

Paola Fontanella se v zadnjih letih posveča tehniki krpanke. Za 
njene likovne izdelke je prejela več priznanj.

Magda Starec Kocjančič je rojena v Dolini pri Trstu. Posveča se izdelavi čipke in krpankam.
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Tatjana Gros je rojena 19. Februarja 1963 v Kranju. Že četrto leto je slušateljica 
izobraževalnega programa kreativnega šivanja krpank, ki poteka pod okriljem 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti, izpostava Kranj in ga vodi mentorica 
Margareta Vovk Čalič. Tatjano navdušujejo barve, vzorci in tradicionalne 
patchwork tehnike. 

Margareta Vovk Čalič je rojena  1. junija 1956. Krpanke oblikuje že vrsto let. Od leta 
1985 do leta 2007 je delovala kot samostojni kulturni delavec, oblikovalec tekstilij, 
zadnja leta pa svoje znanje v obliki tečajev in delavnic posreduje tudi drugim.

Luciana Dellore deluje v rodnem Trstu in se posveča tekstilnim 
veščinam in izdelavi krpank.

Cvetka Hojnik je rojena v Murski Soboti. Končala je študij Oblikovanja 
tekstilij in oblačil, NFT v Ljubljani pri prof. Darku Slavcu z diplomsko nalogo 
Preplet harmonije oblik in barv v krpankah. Izpopolnjuje se tudi na ALUO 
v Ljubljani. Aktivno razstavlja doma in v tujini že več kot 20  let. Pripravila 
je okoli 70 samostojnih razstav in sodelovala na številnih mednarodnih 
projektih. Za svoje ustvarjanje je prejela več različnih nagrad in priznanj. 
Živi in ustvarja v Lendavi.

TATJANA GROS

LUCIANA DELLORE

MARGARETA VOVK ČALIČ

CVETKA HOJNIK

A SLICE OF HEAVEN 
english paper piecing

70 × 90 cm

OBALA
krpanka

VALOVANJE
krpanke

POKRAJINA PONOČI
krpanka

CAFE GALERIJA PUNGERT

GABI TROESTER

THE SKY IS NOT BLUE II
akril na platnu

40 × 40 cm
2009

LANDSCAPE II
akril na platnu
50 × 50 cm
2015

SLADKA GORA
akril na platnu

2 × 50 × 60 cm
2015

Gabi Troester je rojena leta 1962 v Leobnu. Študirala je na 
Pädagogischen Akademie der Diözese Graz - Seckau. Od 
leta 2004 poučuje umetnost. Sodelovala je na številnih 
mednarodnih simpozijih ter imela številne razstave doma in 
v tujini. Organizira tudi mednarodne delavnice. Živi in dela v 
Gleisdorf. W: www.gabitroester.com

INGEBORG PLEPELITS
Ingeborg Plepelits se ukvarja z grafiko in slikarstvom že 30 let. V 
svoja dela prenaša zgoščeno dojemanje trenutka, ki jo navdihne. 
Na tokratni razstavi se je posvetila skupni temi - krajini, oblikam, 
barvnim vtisom, razpoloženju in trenutkom, ki jih želi ujeti zase. 
Razstavlja tako doma kot v tujini.

BIRGIR 
FEDL-DOHR
Birgit Fedl-Dohr je rojena leta 
1959. Je pedagoginja, življenjski 
svetovalec, umetnica, učiteljica 
umetnosti in art terapevtka. 
Navdih za tokratna dela je našla 
v besedilu pesnika slovenskega 
porekla Aloisa Hergoutha. 
Razstavlja v Avstriji in Italiji. Živi in 
dela v Gradcu.
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USEDLINE
krpanka

Renata Bedene je naslovila svoje krpanke »Usedline«. Asociacije črpa iz narave, kjer se v geomorfoloških procesih elementi 
sedimentirajo in spajajo v najrazličnejše konglomerate plastovitih in reliefnih oblik. Ta dogajanja v naravi avtorica upodablja 
v svojih delih skozi različne tekstilne materiale v procesu ročnega in strojnega šivanja, vezenja, polstenja, kolaža in sitotiska. 
Njene teksture rastejo iz volnenih kopren ali gradijo razpoke med pestro potiskanimi tekstilnimi plastmi, ter ustvarjajo zanimive 
in razgibane pokrajine.
Prostorske inštalacije srebrokovaškega mojstra Huberta Široke združujejo različne medije (kovina, steklo). Razstavljeni kosi 
so iz cikla » Univerzalni prostor«. V njegovih delih unikatnega nakita se srečujemo s tehniko tolčenja, ki jo danes obvlada malo 
umetnikov. Huberto jo ohranja in ji dodaja v kombinaciji s stekom poseben odnos. Odnosi med vsemi elementi ustvarjajo 
celoto in pomen, izrekljiv le v vizualnem jeziku. Ko v ogledalu ugledamo sebe je s tem vzpostavljen dialog saj kot gledalec 
postanemo del njegove zgodbe v pokrajini iz katere vznika življenje (simbolično oblikovani zarodki).
Motiv pokrajine je mogoče projecirati skozi zelo različne medije in na različnih nosilcih. Tina Pavlin je za letošnji festival 
oblikovala nočne pokrajine in cikel poimenovala Luna. Tako na »slikah«, kot na oblačilih (bombažne prevešanke) s pomočjo 
všitkov in vselej prisotnih barvnih šivov išče odtenke mraka in noči. Nad drobnimi valujočimi in prepletajočimi se linijami, ki 
ponazarjajo lunin soj nad vodami, pa lebdijo natisnjene lune.

Petra Vencelj, univ.dipl geograf in univ.dipl. umetn. zgod.

TINA PAVLIN

LUNA
kombinacija sitotiska in šivov, material - bombažna prevešanka

Ko kitim človeka..kitim prostor…
ko kitim prostor...kitim človeka…

      “ROJSTVO ŽIVLJENJA”
..kjer se vse začne in konča.

Tina Pavlin je rojena leta 1978 v Kranju. Po zaključeni SŠOF je nadaljevala 
študij na Naravoslovnotehniški fakulteti smer modno oblikovanje. Kot modna 
kostumografinja sodeluje z BB teatrom, plesnimi skupinami Qulenium, 
Mana,…Zavod za turizem Kranj, oblikuje pa tudi plakate za družabne 
prireditve in revijalni tisk. Včasih šivanje zamenja z risanjem. Svoje risbe 
nato transformira na oblačila s pomočjo tiska.

KAVARNA KHISELSTEIN 12.56 KRANJ

RENATA BEDENE
Renata Bedene je diplomirala na Naravoslovnotehniški fakulteti v Ljubljani, 
smer oblikovanje tekstilij in oblačil. Od leta 2001 samostojno deluje na 
področju tekstilnega oblikovanja. Leta 2010 pridobi naziv samostojni delavec 
v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS. V istem letu je bila sprejeta v Društvo 
Oblikovalcev Slovenije. Leta 2009 je za tapiserijo z naslovom »Liberation of 
heart« prejela drugo nagrado na 15.mednarodni razstavi-European Patchwork 
Meeting v  Francija.

HUBERTO ŠIROKA
Huberto Široka se ukvarja z izdelavo nakita, replik, srebrokovaštva, 
medaljerstva,… Pridobil je mednarodni status mojster umetne obrti, 
status samostojnega kulturnega delavca. Postal član izobraževalne 
komisije za zlatarstvo. Izpopolnjeval se je pri slovenskih in tujih 
zlatarjih in medaljerjih med drugim v srebrokovaštvu - asistenca 
pri mojstru iz Munchna Cristophu Steidel Porenta. Sodeloval je na 
večjih mednarodnih razstavah nakita doma in v tujini.

STOLP ŠKRLOVEC - GALERIJA JANEZ PUHAR
Pokrajina, kot jo vidijo nagrajenci preteklih festivalov
Krajinsko slikarstvo je v zavesti slovenskega slikarstva globoko zasidrano. Tradicija je tako močna, da je celo naše abstraktno slikarstvo 
nemalokrat ohranilo mimetično vez z motivom krajine. A včasih se zdi, da je krajina tudi najbolj boleča rana sodobne umetnosti. Za slednje 
bi lahko iskali več razlogov: stigma konservatizma, s katero je krajinarstvo ožigosal modernizem (čeprav se tudi sam nemalokrat naslanja na 
taisto izročilo), dejstvo, da se s krajinarstvom najraje ukvarjajo ljubiteljski ustvarjalci (v širokem kakovostnem razponu) ter tržna uspešnost 
tega žanra, ki pa včasih temelji tudi na podreditvi krajinskega slikarstva okusu in razumevanju najširšega kroga občinstva.
Narava je Slovencu nekakšna svetinja. Na lepo, raznoliko in neokrnjeno naravo se sklicuje naš nacionalni ponos. Krajinsko slikarstvo 
zato vsebuje svojevrstno ideološko konotacijo, saj se je razvijalo soodvisno z zgodovinskim kontekstom 19. in 20. stoletja. Idealizirana 
krajina je kot odgovor na industrializacijo mest opozarjala na prepad med naravo in civilizacijo, romantika in impresionizem sta poudarila 
razpoloženjsko vrednost krajinskih upodobitev, neoklasicizem in realizem sta odkrivala simbolno sporočilnost pokrajine. Vso to dediščino 
preteklih dveh stoletij je še mogoče zaslutiti v današnjem času, čeprav je likovno drugače izražena.
Razstava sodobnih ustvarjalcev tako ponuja svež in raznolik vpogled v aktualno življenje ene od najmogočnejših slikarskih tradicij. Avtorji 
različnih kulturnih korenin, osebnih poetik in generacij v različnih likovnih medijih, sliki, skulpturi, fotografiji in arhitekturi vidijo pejsaž z 
različnih perspektiv.
Dubravko Baumgartner v svoja dela vnaša posebno melanholijo panonskih ravnic. Bogate teksture, stkane z vehementnimi potezami, 
se od daleč zlijejo v harmonične barvne ploskve, od blizu pa razkrivajo mrgolenje neštetih barvnih odtenkov. Dramatično ozračje poudarja 
ostro začrtan kontrast med svetlim nebom in temno zemljo. Klasično horizontalno kompozicijo razgibajo svetlobne lise na temnem polju. 
Morda gre za lesketanje vodne gladine, v kateri se zrcali nebo. Morda pa skrivnostna svetloba izhaja iz globin naslikane pokrajine in lahko 
skoznjo, kot skozi nekakšno belo luknjo, odpotujemo v prostor in čas vse do prazgodovinske pokrajine Panonskega morja. 
Kompozicije, grajene v horizontalnih pasovih, v likovnem jeziku pogosto predstavljajo prostor. Irena Gayatri Horvat se opira na kolektivni 
likovni spomin, ki sega od najstarejših civilizacij do srednjeveške umetnosti in do spontane otroške ustvarjalnosti. Tako avtorica izrazi idejo 
o povezanosti sedanjosti in zgodovine, neba in zemlje, človeštva in kozmosa. Idejo podpira nizanje likovnih podobnosti: geografsko karto 
primerja z risarskimi potezami, reliefe pokrajin s teksturami papirja in draperijami blaga, oblike, ki jih ustvarja erozija v naravi, pa z naključnimi 
oblikami, ki jih ustvarja črnilo, razlito po vlažni površini papirja.
Klementina Golija prav tako na platnu vzpostavlja simbolno razmerje med nebom in zemljo. Kompozicije gradi likovno in ikonografsko 
premišljeno. Barvne pasove dopolnjujejo stilizirani motivi, ki so izrisani z osebno potezo in nagovarjajo s prvinskim izrazom. Tu so podobe 
hiš, gričev, dreves, sonca in sončnih žarkov. Gledalčev pogled izziva tudi naslikano (božje?) oko. V precizno čiste barvne ploskve se poleg 
občutljive risbe s slikarsko vehemenco zajedajo še pastozni nanosi in kolažirani detajli. Razbiranje barvne simbolike razkriva tudi pomenske 
kontraste: sinjina, ki označuje nebo, privlači s svojo čisto svežino, a hkrati deluje oddaljeno in nedostopno. Bela barva pomeni čistost, 
svobodo in mir, a tudi praznino in osamljenost. Rdeča pa je barva ljubezni in življenja, a tudi krvi in nevarnosti.
Člani Društva arhitektov KRARH (Eva Bajec, Katja Aljaž, Katja Senekovič, Aleš Peternel, Marko Paušer, Matej Mejak in Polona 
Bajde) z avtorskimi postavitvami vstopajo v konkretno pokrajino mesta. Arhitekturna instalacija v urbanem prostoru lahko likovno komunicira 
s slikovito arhitekturno kuliso starega mestnega jedra in tako ustvarjalno oživlja mestno veduto. Arhitektura se vrašča v pokrajino, arhitekturo 
pa oživlja človek. Tako je sklenjen krog med naravo in civilizacijo, med organskim in anorganskim. Sodobne instalacije v zgodovinskem 
prostoru skušajo vzpostaviti tudi harmoničen odnos med estetiko preteklosti in novimi formami. Staro in novo namreč nista na nasprotnih 
bregovih, temveč sta drug od drugega odvisna. Zato je prav, da se med njima vzpostavlja sožitje. 
Asemblaži Istre Lazarić Toner učinkujejo kot nekakšne makete pokrajin. Kvadratni formati, sestavljeni v triptih, popeljejo pogled po 
domišljijski panorami. Običajne elemente krajine, kakršni so hiše, stolpi,  mostovi, reke, travniki, drevesa in gozdovi, avtorica nadomesti 
z likovnimi elementi: črtami in ploskvami. Gradniki podob so predmeti, vzeti iz vsakdanjega življenja, zobotrebci, ki se po poslikanem in 
kolažiranem platnu igrivo razporejajo v pokrajinske prizore. Lesena struktura zobotrebcev vsebuje organsko vez z naravo – to so namreč deli 
nekdaj živih dreves. Združitev predmetov in časopisnih grafizmov ter subtilnih slikarskih posegov in vsebinskih poudarkov ustvarja zanimiv 
spoj konstruktivističnega in poetičnega pejsaža.
V razstavljenem delu Maria Pallija pokrajino bolj slutimo, kot vidimo. Kot nekakšne sekvence pogledov se v horizontalno kompozicijo 
sestavlja več manjših platen. Gola, surova platna so le v detajlih prepojena z barvnimi madeži ali presekana z ravnimi potezami. To niso 
mimetične upodobitve resničnih pokrajin, temveč se v avtonomne duhovne pokrajine spreminjajo platna sama. Pusta in groba površina in 
odsotnost materialnega realnega sveta na sliki ustvarjata okolje, podobno krajem, ki so jih puščavniki iskali za meditacijo, za stik samih s 
seboj ter za pogovor z Bogom. Asketske pokrajine, ki jih slika Mario Palli, so zato tudi prostori za soočanje z notranjim.  
Majda Skrinar slika morske pokrajine, ki gledalca metaforično popeljejo v neskončno oddaljene svetove. Morska gladina je hkrati metafora 
za razpoloženje duše. Tu je morje mirno, skoraj statično, le blago vzvalovano trepeta pod zadnjimi žarki zahajajočega sonca, ob oblačnem 
vremenu ali v meglicah. Zato deluje spokojno, rahlo zasanjano, morda tudi melanholično. Fine teksture in barvne harmonije, pretkane s 
svetlobnimi odbleski, izražajo poduhovljenost. Čeprav migetava površina, zgrajena iz neštetih nežnih nians, deluje impresionistično, se zdi, 
da avtorica raje upodablja svoja notranja razpoloženja kakor vtise iz vidnega sveta. Lirične morske panorame dopolnjujejo poetično zveneči 
naslovi slik.
Paride di Stefano je pusto in golo pokrajino zapolnil z eklektično pripovednostjo. Tri horizontalne pasove kontrastnih barvnih temperatur 
zasedata v nenavaden spoj povezani figuri konja in ženskega akta. Bralka je udobno in sproščeno zleknjena na pisani orientalski preprogi, 
prekriti z mehko belo tkanino. Ljubko usločen hrbet se podaljša v vitek vrat, a na mestu, kjer pričakujemo žensko glavo, slikar formo prelije 
v podobo čokatega osedlanega konja. Ta nadrealistični spoj, kakor tudi kontrast med anatomsko natančno modelirano človeško in živalsko 
anatomijo ter abstrahirano pokrajino, ustvarjata simbolno pripoved o nenavadni simbiozi človeka in narave, o njuni fizični in intelektualni 
moči. Na ograjenem ozemlju (Pagus mundi) se tako prepletajo različne kulturne in mentalne pokrajine.
Pokrajina ni ravno razširjena v kiparstvu, a Jože Vrščaj se na izviren način loti tudi tega žanra. Duhovito se poigra z idejo in ilustracijo tipične 
slovenske pokrajine. Ponižne domačije na hribčku se stiskajo okrog dominantnega cerkvenega zvonika, nad katerim visi grozeče težak 
oblak. Vasica, ožarjena z rdečim ognjem, prikazuje nočni prizor; zato se tudi dolina, v kateri so hiše in cerkvica, spreminja v lunin krajec. 
Istrske domačije ob turkiznem morju pa so lahkotne in vedre, čisto mediteransko razpoložene. Iz lesa izrezljane skulpture so kompaktne, a 
avtor se nikakor ne odreče dvema elementoma, ki ju intenzivno razvija na svoji ustvarjalni poti: barvi in prosojnosti pleksi stekla.
Klaus Zlattinger se poigrava z enim od osnovnih pojmov fotografije – fotografsko (ne)ostrino. Njegove fotografije zato bolj kot na 
fotografske zapise resničnih pokrajin spominjajo na akvarele, na opazovanja atmosfere, razpoloženja pokrajine. Prelivanja toplih in hladnih 
barv ponazarjajo pokrajino, v kateri se stikajo topli in hladni zračni tokovi. Zato se na kritičnih mestih, na neostrih, zabrisanih robovih kakor 
v poletni izparini porajajo prividi, optične prevare, fatamorgane.  Zdi se, da Klaus Zlattinger skuša odpirati zlasti vprašanja o odnosih med 
videzom in resničnostjo in pri tem zanika stereotipne predstave o fotografiji. Namreč da fotografija vselej prikaže stvari, kakršne so, da je 
mehanska preslikava stvarnosti in da je že sama po sebi dokaz o obstoju stvari.

Monika Ivančič Fajfar, kuratorka in likovna kritičarka
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PARIDE DI STEFANO

WIRRAL IN THE WIND
akril in mešana tehnika
60 × 60 cm
2015

NOWHERELAND 4
36 × 48 cm

2010

Paride Di Stefano je rojen 1979 v Cassinu v Italiji. Leta 1998 maturira na oddelku 
“Arhitektura in notranji design” Inštitut za umetnost G. Manuppella v Iserniji. 
Leta 2003 gostuje na Institutu Supérieur des Beaux Arts Saint Luc, Liege, v 
Belgiji. Istega leta z odliko diplomira pri prof. Raffaeleu Canoru na Akademiji za 
likovno umetnost v Napoliju. 2007 pridobi diplomo druge stopnje in habilitacijo 
za poučevanje slikarskih disciplin na akademskem podiplomskem študiju 
“COBASLID” na Akademiji Brera v Milanu. Od 2011 dela in ustvarja v ateljeju 
“Galeriji Apeiron” v Izoli.

ISTRA LAZARIĆ TONER
Istra Lazarić Toner je rojena v Črni gori. Večino svojega življenja je 
preživela v Veliki Britaniji. Diplomirala je iz umetnosti in oblikovanja 
na univerzi Glyndwr v Walesu, po dolgi karieri kot predavateljica 
psihologije na Liverpool Hope University. Ustvarja v steklu. Razstavlja 
internacionalno in sodelujejo pri organizaciji in vodenju projektov, 
ki temeljijo na skupnosti, v Veliki Britaniji in na Hrvaškem, kjer dela v 
svojem ateljeju. W: www.studiovaleria.blog.hr 

KLAUS ZLATTINGER
Klaus Zlattinger je rojen 1956 v Špitalu ob Dravi. Študiral je na 
Pedagoški Akademiji pri Prof. Siegried Tragatschnigu v Celovcu. V letih 
1993-2005 je bil vodja galerije Schloss Porcia  Špitalu ob Dravi. Je član 
Likovnega društva Koroške. Ukvarja se z fotografijo. Razstavlja doma 
(St. Veit, Špital ob Dravi, Lind/Drau, Seeboden, Judenburg, Gerlitzen, 
Feldkirchen, Beljak) in v tujini ( Friaul / I, Kranj / SLO).

PAGUS MUNDI III, 
olje na lanenem platnu
136 × 102 cm
2011

SLEDI
80 × 50 cm

2014

MARIO PALLI
Mario Palli je rojen 1946 v Gorici (Italija). Svojo pot je začel na 
Šoli za oblikovanje v Gorici. Diplomiral na Inštitutu za likovno 
umetnost v Benetkah, v razredu za fresko slikarstvo. Od leta 
1967 poučuje na Oblikovni šoli v Gorici. Leta 1979 se je 
specializiral za izdelavo ročno izdelanega papirja in poglobi 
interes za umetniško grafiko. Sodeluje na vseh pomembnih 
mednarodnih razstavah grafike in slikarstva po svetu. Prejel 
je pomembne mednarodne nagrade.

IRENA GAYATRI HORVAT

OSTANKI PANONSKEGA MORJA, 
olje na platnu
90 × 120 cm

IZ CIKLA VMESNI PROSTOR
mešana tehnika na platnu

100 × 150 cm
2013

Irena Gayatri Horvat je rojena v Zagrebu, ker je tudi zaključila Likovno akademijo, 
pri prof. Miroslavu Šuteju. Trenutno dela doktorat iz razvojne psihologije na FF 
v Ljubljani. Ob likovni dejavnosti se posveča tudi art-terapiji. Sodelovala je na 
številnih projektih, samostojnih in skupinskih razstavah, ter na več mednarodnih 
umetniških simpozijih doma in po svetu. Je članica Hrvaškega društva likovnih 
umetnikov (HDLU) v Zagrebu in ZDSLU.
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DUBRAVKO BAUMGARTNER
Dubravko Baumgartner je rojen 1979 v Murski Soboti. Leta 1998 je 
končal Gimnazijo in strokovno šolo za oblikovanje v Szombathelyu na 
Madžarskem – smer grafika in grafično oblikovanje. Leta 2004 diplomira 
na ALU v Ljubljani – smer slikarstvo, pri prof. Zmagu Jeraju in prof. Nadji 
Zgonik. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, oblikovanjem in fotografijo. Je 
ustanovitveni član Društva mladih likovnikov LindArt iz Lendave in član 
DLUPP in ZDSLU.

KLEMENTINA GOLIJA
Klementina Golija je rojena 26. marca 1966 na Jesenicah. Slikarstvo 
je študirala na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 
1990 diplomirala. Podiplomski študij slikarstva in grafike je opravila 
na ALUO v Ljubljani. Doslej je imela 93 samostojnih razstav in je 
sodelovala na več kot 200 skupinskih predstavitvah doma in v tujini. 
Prejela je 15 nacionalnih priznanj in eno mednarodno nagrado. Leta 
2007 prejme nagrado Mestne občine Kranj za likovne dosežke.

KAKOR NA NEBU TAKO NA 
ZEMLJI
mešana tehnika
180 × 180 cm
2014

MEGLICE NA OBALI
olje na platnu

30 × 30 cm
2013

MAJDA SKRINAR
Majda Skrinar je rojena 3. septembra 1963 v Kopru. Od leta 1982-
1993 študira v Ljubljani: dve leti italijanski jezik in literaturo na FF, 
leta 1990 pa konča študij arhitekture na Fakulteti za arhitekturo, 
gradbeništvo in geodezijo. Za diplomsko nalogo prejme 
Plečnikovo nagrado za arhitekturo. Leta 1993 z odliko konča študij 
slikarstva na ALU. V študijskem letu 1994/95 študira na oddelku 
za arhitekturo Univerze v Coimbri (Portugalskem). Deluje kot 
samostojna kulturna ustvarjalka. Od leta 1994 je članica ZDSLU.
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DRUŠTVO ARHITEKTOV - KRARH

skulptura IZ CIKLA MED NEBOM IN ZEMLJO
bor

JOŽEF VRŠČAJ
Jožef Vrščaj je rojen leta 1950 v Črnomlju. Diplomiral je leta 1977 
na ALU v Ljubljani pri prof. Slavku Tihcu. V študijskem obdobju 
se je izpopolnjeval v Parizu, kjer je odkril takrat novo tehnološko 
pridobitev - pleksi steklo, ki vse do današnjih dni zaznamuje njegov 
kiparski opus. Dela kot svobodni umetnik v Ljubljani in Črnomlju. 
Imel je veliko samostojnih in številne skupinske razstave doma in v 
tujini. Za svoja dela je prejel veliko nagrad.

KATJA  ALJAŽ
Katja Aljaž je rojena 29. oktobra 1982 v Kranju. Leta 2010 je diplomirala na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Miloša Florijančiča in Mitja 
Zorca. Sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji. Deluje kot samostojna  ustvarjalka na področju kulture. Sodelovala je z različnimi avtorskimi skupinami in 
prejela nagrade na mednarodnih in domačih arhitekturnih in oblikovalskih natečajih. Je ena od ustanoviteljic Društva arhitektov Krarh.

EVA BAJEC
Eva Bajec je rojena 12. januar 1992 v Kranju. Leta 2013 je diplomirala na Fakulteti za gradbeništvo, oddelek za arhitekturo v Mariboru pod mentorstvom profesorja Igor 
Sapača. Nadaljuje študij na drugi bolonjski stopnji in sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji. Skupaj z različnimi avtorskimi skupinami je kot avtor sodelovala 
in prejela nagrade na mednarodnih in domačih arhitekturnih natečajih. Je članica Društva arhitektov Krarh.

KATJA SENEKOVIČ
Katja Senekovič je rojena 15. januarja 1982 v Mariboru. Obiskovala je študij krajinske arhitetkure na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2007 diplomirala pod 
mentorstvom profesorja Davorina Gazvode. V času študija si je eno leto nabirala izkušnje na mednarodni izmenjavi na Portugalskem. Kot soavtor je sodelovala in prejela 
nagrade na več natečajih v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Je članica Društva arhitektov Krarh.

ALEŠ PETERNEL
Aleš Peternel je rojen 9. septembra 1981 v Kranju. Leta 2013 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Igor Kalčiča in Vojka Kilarja. 
Pred in po zaključku študija je sodeloval z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji. Skupaj z različnimi avtorskimi skupinami je kot avtor sodeloval in prejel nagrade na 
mednarodnih in domačih arhitekturnih in oblikovalskih natečajih. Je eden od ustanoviteljev Društva arhitektov Krarh.

MARKO PAUŠER
Marko Paušer je rojen 10. aprila 1978 v Kranju. Leta 2001 se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Tekom študija je začel profesionalno delovati na področju 
arhitekturnih vizualizacij in pro-jektiranja, kasneje se je uspešno preizkusil tudi v industrijskem in grafičnem oblikovanju, kjer je prejel nagrade na več oblikovalskih 
natečajih. Pri svojem delu trenutno sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji, poleg tega samostojno vodi svoj oblikovalski opus.

MATEJ MEJAK
Matej Mejak je rojen 4. februarja 1983 v Ljubljani. Leta 2001 se je vpisal na Fakulteto za arhitekturo v Ljubljani. Leta 2010 je začel profesionalno delovati na področju 
arhitekturnih vizualizacij in animacij. Pri svojem delu sodeluje z različnimi arhitekturnimi biroji v Sloveniji in v tujini, nedavno pa je tudi kot avtor sodeloval in prejel nagrade 
na različnih mednarodnih in domačih arhitekturnih natečajih. Je eden od ustanoviteljev  Društva arhitektov Krarh.

POLONA BAJDE
Polona Bajde je rojena 3.oktobra 1988 v Kranju. Zaključuje študij arhitekture v Ljubljani, pod mentorstvom prof. Sonje Ifko. Sodelovala na različnih arhitekturnih 
delavnicah po Sloveniji.

SODOBNA POKRAJINA
inštalacija

Darko Slavec: Kozmične pokrajine
Kozmične pokrajine Darka Slavca so izvirne, likovno pretehtane in ikonografsko razdelane interpretacije klasičnih krajin. Pri 
svojem ustvarjanju Slavec združuje in uporablja številna slikarska dognanja, ki so se v tem žanru razvijala v stoletjih. Tako na 
samosvoj način razvija topografsko, simbolno in razpoloženjsko vrednost krajinskih upodobitev. 
Čeprav so njegove pokrajine domišljijske, so predstavljene s fotorealistično natančnostjo. Naslikani kozmični prizori niso 
znanstvenofantastični, temveč mogoči. Danes si lahko v knjigah, revijah in na spletu v visoki ločljivosti ogledamo posnetke 
planetov, lun, zvezd in galaksij. A če pomislimo na zgodnji nastanek nekaterih razstavljenih del, se zavemo, koliko časa in truda 
je moral Darko Slavec vložiti v raziskavo motivov in pridobivanje ustreznih slikovnih predolg.
Umetnikova pot v neskončne svetove se je začela že na slikarski akademiji, ko se je skozi okno zazrl v pokrajino. Sprva v 
tisto domačo, pri Orehku na Notranjskem, ki jo je najbolj poznal in ki ga je tudi nenehno izzivala, naj razišče svet onkraj 
nje. Potem je resnična narava odstopila mesto slikarski iluziji in geometrijski perspektivi. To zazrtost v neskončni prostor 
ohranjajo osebe na slikah, ki gledajo v daljavo, proti obzorju ali proti neskončno globoki vesoljski črnini. Čeprav gledalcu 
naslikane figure obračajo hrbet, ga vendarle vabijo, da z njimi vzpostavi stik, se postavi na njihovo mesto, se z njimi poosebi in 
ponotranji njihovo občutenje. Poudarjena je razpoloženjska nota. To so nostalgične pokrajine, večkrat samotne, melanholične 
in skrivnostne, morda za nekoga celo trpke ali grozljive v svoji neskončnosti.
Nekatere kompozicije so bolj prečiščene, druge prežema horror vacui, strah pred praznim prostorom. Vsakokrat pa gre za 
slikarski kolaž raznolikih elementov, oseb, predmetov in geometrijskih oblik. Ponavljajo se zlasti motivi kruha, miznih plošč in 
prtov, zato se Slavčeve krajine žanrsko tesno povezujejo s tihožitji. A v breztežnostnem prostoru lebdeči predmeti vesoljsko 
pokrajino tudi prostorsko določajo, ji dajejo dinamiko in poudarjajo nenehno kozmično gibanje, vrtenje, beg v (neskončni) 
prostor in, najpomembnejše, njeno svobodo.
Za Slavčevo slikarstvo so značilni pomenski in likovni kontrasti. Pokažejo se denimo v soočenju astronavta v zaščitni opremi, 
ki deluje kot razčlovečeni človek, ter kopalke z razgaljenim hrbtom, ki poudarja človeško občutljivost in naravno krhkost. 
Ingresova kopalka je simbol 19. stoletja, ko se je že sanjalo o osvajanju vesolja (Jules Verne), prizori Nasinega pristanka na 
Luni pa slikajo navdušenje sodobnega človeka nad napredkom. Staro tu sobiva z novim. Kruh, simbol življenja in preživetja, 
se drobi, suši in poka, razpada v prasnov, v zemljo. Površina hlebca, če jo natančno pogledamo, je podobna površini planeta 
s kraterji in razpokami. Vzporedno z evharistično simboliko kruha se pojavi motiv križa, ki je prav tako religiozen kot tudi 
geometrijski in kozmični simbol. Nazadnje se bel namizni prt, v katerega so ženske skrbno zavijale kruh, spremeni v srebrno-
zlato vesoljsko folijo. Ta ponazarja dvojnost med toplim in hladnim, soncem in luno, pozitivnim in negativnim. Tudi značilni svetlo-
temni kontrast ni le poklon baročni umetnosti, na katero se avtor tako pogosto sklicuje, temveč poudarja komplementarnost 
bivanja, nenehen boj med svetlobo in temo, notranjim in zunanjim,  dobrim in zlim, zemljo in nebom …  Darko Slavec vsebinsko 
večplastnost na nekaterih mestih poudari tudi z mojstrsko naslikanimi prosojnimi detajli.
Perspektivični motivi šahovnice in geometrijskih teles, naslikani svetlobni odsevi na gladkih površinah, transparentni detajli 
ter drugi umetnostnozgodovinski citati so poklon velikim renesančnim, baročnim in neoklasicističnim slikarjem. Darko Slavec 
stare mojstre vidi kot vzor, in ko jih skuša doseči, nenehno preizkuša samega sebe.

Monika Ivančič Fajfar, kuratorka in likovna kritičarka

DARKO SLAVEC

LAYERJEVA HIŠA – galerija

Darko Slavec je rojen 10. junija 1951 v Postojni. Leta 1975 diplomira na ALU v Ljubljani 
(prof. Jelisava Čopič). Leta 1977 magisterij iz slikarstva (prof. Gabrijel Stupica), leta 
1979 iz grafike (prof. Bogdan Borčič). Od 1977 zaposlen na Katedri za oblikovanje 
tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani. 
Od leta 1990 poučuje na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje v Ljubljani katere 
soustanovitelj je. Do sedaj je pripravil 114 samostojnih razstav, ter sodeloval na 137 
skupinskih razstavah doma in v tujini.

Iz cikla KRUH, SVET IN KOZMOS XIX 
ali SANJE VELIKE KOPALKE III

olje na platno, 210 × 130 cm, 1978

Iz cikla KRUH, SVET IN KOZMOS XV
olje na platno, 120 × 90 cm, 1977
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KONSTRUKCIJA KRAJINE (mit)
mešana tehnika (varjena konstrukcija, filc, 
lepljene kamnite plošče, polivretan, stiropor)
2015

Andreja Eržen si je za letošnjo temo narave izbrala delovni naslov “Mojster, več svetlobe”. Svetloba kot simbol življenja 
je hkrati tudi njegov vir, le-to pa je umetnica zaobjela v popolni okrogli obliki pleksi stekla. Slike, ki nastajajo v večji meri s 
pomočjo ročnega izseka translucentne folije in airbrusha prikazujejo abstraktne pokrajine v katerih zaznamo abstrahirane 
elemente naravnega prostora, kot so drevesa, poti, polja, reke in sonce. S pomočjo izraznosti močnih kromatičnih barv in 
kontrastov pa nas popelje v pravljični, nežni, otroški svet, kjer vse žari v svoji popolnosti. Vidi se igra makro in mikro prostora, 
hkrati pa predstavlja njeno delo nekakšen odgovor na naravo, ki nas obdaja a je ne vidimo. 

Zoran Srdić Janežič na podlagi različnih materialov išče estetski učinek, ki ga poveže s svetlobo in naravo. Naredil je repliko 
glave Michelangelovega Mojzesa za katerega je uporabil različne materiale med drugim tudi s pigmentom mešani aceton 
s katerim je dosegel efekt razpadanja in starosti. Uporabil je srebrno barvo. Zanimiva sta dva rožiča na glavi, ki sta zaradi 
napačnega prevoda nastala že v preteklosti, Janežič pa jih je le še poudaril s solarnimi lučkami tako, da vzbujata videz hudiča. 
Glava počiva na železni klopci s kamnitimi ploščicami, celota pa je umeščena v pokrajino. To si lahko razlagamo kot kritiko 
na stanje umetnosti v današnjem času. Povezanost kulturne dediščine z dobrinami iz preteklosti kamor spada tudi krajina v 
širši pomen kulturnega dobra v kar se vključujejo sodobna umetniška dela, ki ravno tako potrebujejo zaščito in ohranitev za 
prihajajoče generacije.

Melita Ažman, univ.dipl.um.zg.

ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ

ANDREJA ERŽEN

Zoran Srdić Janežič, rojen 4. Septembra 1974. v Kranju. 
Študiral na ALUO v Ljubljani, smer kiparstvo, kjer je diplomiral 
leta 2004 pri prof. Sreču Draganu. Po končanem študiju se 
je zaposlil v delavnici Lutkovnega gledališča Ljubljana kot 
oblikovalec lutk - kipar. Študijsko se izpopolnjuje na raznih 
mojstrskih delavnicah obdelave različnih materialov. Ukvarja 
se z risbo, kiparstvom in performansom. Živi in ustvarja v 
Ljubljani.

Andreja Eržen je rojena 1969 leta v Ljubljani. Leta 2009 je 
diplomirala iz slikarstva in likovne teorije na ALUO v Ljubljani. 
Deluje na področju slikarstva, instalacije, grafike, ilustracije, 
animacije in grafičnega oblikovanja. Prejela je priznanje za 
kvaliteto likovnih del na Festivalu likovnih umetnosti Kranj 
2013 - ZDSLU. Do sedaj je imela več samostojnih in skupinskih 
razstav. Je članica ZDSLU in ima status samostojne ustvarjalke 
na področju kulture.

LAYERJEVA HIŠA – na vrtu

NARAVA
translucentna folija na pleksi 
steklu, aluminij,  LED-osvetlitev
50 × 50 cm
2015

RON WEIJERS
Ron Weijers je rojen leta 1960 v Nuth na Nizozemskem. 
Dela kot poklicni glasbenik, tekstopisec, fotograf, kreativni 
direktor in grafični oblikovalec. V preteklih letih je s svojim 
10dence umetniškim združenjem organiziral in kuriral 
veliko razstav. Je član upravnega odbora in kot umetnik 
član več umetniških združenj in iniciativ (Arti et Amicitiae v 
Amsterdamu in Pictura v Dordrecht). Zastopajo ga galerije 
na Nizozemskem, Belgiji, Nemčiji in Španiji. Njegovo delo je 
v številnih umetniških zbirkah. Živi v bližini Rotterdama (NL).

LAYERJEVA HIŠA – umetniške rezidence ROTTERDAM, NIZOZEMSKA

GERARD EXTRA
Gerard Extra je rojen leta 1942 v Hoensbroek/NL. Leta 
1966 je študiral odnosi z javnostjo in grafično oblikovanje 
na Academy for Applied Arts v Maastrichtu in leta 1977 
na Academy of Visual Arts Maastricht. Njegovo delo je v 
številnih zasebnih zbirkah. Sodeluje s številnimi galerijami 
na Nizozemskem in v Belgiji. Gerard Extra razvija tudi 
spomenike za mestno občino. Živi in dela v južni provinci 
Limburg na Nizozemskem.

NIKOLAJ DIELEMANS
Nikolaj Dielemans je rojen leta 1946 v Schiedamu na Nizozemskem. 
Leta 1977 je študiral na Academy of Visual Arts v Rotterdamu 
in leta 1988 na Academy of Architecture and Urban Design v 
Rotterdamu. Njegovo delo je v umetniških zbirkah velikih podjetij 
in ustanov. Stalno sodeluje s številnimi galerijami na Nizozemskem 
in v Belgiji, kjer pripravlja večje razstave. Je član art foundation 
Pictura v Dordrechtu in Kunstwerkt v Schiedamu.
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CAFFE GALERIJA DRUšTVA 
PUNGERT

MAKEDONSKI KULTURNI 
CENTER (Intex)

RAZSTAVNI PAVILJON 
JUGOVIC SPODNJE BITNJE

MESTNA KNJI/NICA 
KRANJ

GALERIJA Dr. CENETA AVGU[TINA 
Zavod za varstvo kulturne dediš;ine

GALERIJA PRE[ERNOVIH 
NAGRAJENCEV

DRUšTVO ARHITEKTOV 
KRARH

GALERIJA v KRANJSKI HI[I 
Zavod za turizem Kranj

GALERIJA MESTNA 
OB;INA KRANJ

HI[A KULTURE
GORENJSKI GLAS

STOLP [KRLOVEC - GALERIJA
JANEZA PUHARJA

HI[A LAYER 
Zavod Carnica

GIMNAZIJA FRANCE PRE[EREN
 ZLATO POLJE

KAVARNA KHISELSTEIN 
12.56 KRANJ

ETNO GALERIJA 
DESETNICA

GALERIJA KOLODVOR
BESNICA

Predsednik žirije umetnostni zgodovinar in likovni kritik Dr. ENZO SANTESE (I)

Umetnostni zgodovinar in likovni kritik Dr. MIKLAVŽ KOMELJ (SLO)

Umetnostna zgodovinarka in likovna kriti;arka Dr. JERICA ZIHERL (CRO)

Umetnostna zgodovinarka in likovna kriti;arka TATJANA PREGL KOBE (SLO)

Predsednik umetniškega sveta LD Kranj> Mag. KLAVDIJ TUTTA

Predsednica umetniškega sveta ZDSLU> Mag. MOJCA SMERDU

Dr. MIL:EK KOMELJ 

Dr. JERICA ZIHERL (CRO) 

MONIKA IVAN:I: FAJFAR 

PETRA VENCELJ 

MELITA AŽMAN 

Mag. BOGE DIMOVSKI 

Mag. DUBRAVKO BAUMGARTNER 

TATJANA PREGL KOBE 

Ddr. DAMIR GLOBO:NIK 

Dr. MIKLAVŽ KOMELJ 

SANDA BAJZEK (CRO) 

ALJAŽ POGA:NIK 

Mag. DARKO SLAVEC

SODOBNA POKRAJINA
CONTEMPORARY LANDSCAPE

MEDNARODNA ŽIRIJA
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OBLIKOVALEC
V I Z U A L N I H
KOMUNIKACIJ

M I H A
PER^I^
mobitel: 041/207 882
miha.percic@gmail.com

4. Mednarodni festival likovnih umetnosti ZDSLU - Kranj
SODOBNA POKRAJINA

Prireditelji
LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ - ZDSLU
MESTNA OBIČNA KRANJ
ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ
ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV
LAYERJEVA HIŠA
GORENJSKI MUZEJ KRANJ
in mag. likovnih umetnosti KLAVDIJ TUTTA
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Umetniški vodja PrOJEKTA 2015
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Pozdravni nagovor

Uvodni tekst

Uvodniki
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Fotografije

Biografski podatki

Oblikovanje logotipa

Oblikovanje
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Likovno društvo Kranj - ZDSLU

Cveto Zlate

Klavdij Tutta

Klavdij Tutta

Boštjan Trilar

Darko Slavec

Marie-Thérese Hermges

Aleš Sedmak

Cveto Zlate

Klavdij Tutta

Milček Komelj

Monika Ivančič Fajfar

Klavdij Tutta

Melita Ažman

Boge Dimovski

Petra Vencelj

Marko Arnež

Mirjam Bizjak

Irena Koncut Marolt

Sabina Gregorin

iz arhivov avtorjev

Cveto Zlate

Melita Ažman

Melita Ažman

Miha Perčič

Pro Grafika, Žabnica
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