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FIGURA V ZRCALU
»Figura v zrcalu« je simbolično osmišljen naslov, pod katerim so združeni umetniki, ki se ukvarjajo z različnimi likovnimi tehnikami, vsem pa je skupna točka igura
v smislu upodobljenega živega bitja in njen pomen. Zrcalo tako enačimo z dušo in
bistvom človeka, njegovim spoznanjem ter njegovim značajsko čustvenim izlivom.
Gre za dvojnost zunanje podobe in človeka kot individuuma ter njegovo »fasado«,
ki mu omogoča vzpostaviti lastno identiteto.
ANDREJA ERŽEN komunicira skozi ekspresivno-narativno svetlobno inštalacijo,
kjer se redukcija stilizirane črno-belo risbe ali plastično slikovito podobe kaže kot
igra med osebnostnim iskanjem, odsotnostjo in karizmatično toplino. Celota pa zaobjame naše strasti in občutja.
KAJA URH se s podobo igure srečuje na drugem nivoju. Če v prvi fazi kaže vpliv
vizualnih medijev, pa v drugi razkriva čisto novo zgodbo. Gre za pol zastrtost pogleda v realnost, v kateri je kompozicijska zasnova in sama likovna izpeljava prikaz
časa in odnosov, ki nam uhajajo iz rok.
VERONIKA VESEL POTOČNIK svoje zavetje išče v svetu ilustracije, kjer se risbe
prepletajo z razlago čutne informacije. Predstavlja preproste risbe brez zasičenosti.
Poudarek pa nameni osrednjima protagonistoma - človeku ali živali, njunemu odnosu, vlogi in zgodbi, kateri se podrejata.
MARUŠA ŠTIBELJ združuje v svojih kolažih staro z novim. Stare odslužene revije
uporabi v novi zgodbi, ki jo dodela s barvno paleto. Ozadje platna gradi kot podkrepitev celote, v kateri je zgodba človeka in njegovega čustvenega izliva simbolično
osmišljena.
MARKO LUKAN posega v živalski svet, kjer sta moč in simbolika posamezne živali nosilki samega sporočila. Dekorativno celoto sestavlja mrežasto ali lisasto zasnovana plast. Le-ta lahko prekriva stilizirane živali, jih dopolnjuje, označuje ali
izpostavlja.
IRENA JERAS DIMOVSKA združuje naravo in človeka v zaokroženo celoto. Oba
elementa vsebujeta čustveno noto, zabeleženo skozi barvno plastenje in prelivanje
ter obrazno mimiko osrednje podobe, ki je zastopana skozi plastično karakteristično
podan obraz.
FRANC BEŠTER ustvarja pod vplivom nadnaravnega in ilozofskega. Njegov likovni svet je poln asociacij, ki jih združuje v nenavadne domišljijsko obarvane, celo
humorne kompozicije. Svet sanj razkriva človekovo duhovno, čustveno in mentalno stanje ter njegov položaj v družbi.

FRANC VOZELJ svojo pozornost nameni človeškemu telesu, kje ne gre toliko za
neko intimno vlogo, kot za razumevanje same anatomije ter umeščanje človeka v
prostor in čas. Nakaže pa tudi na simbolično vlogo telesa, ki v gibanju vsekakor
odraža notranje razpoloženje in občutenje.
BRIGITA POŽEGAR MULEJ posega tako po naravnem okolju kot človeški podobi
- aktu. Ne gre za nastop in iskanje pozornosti, temveč za spoznanje samega sebe, ko
odvrže obleko se lahko zlije z naravo in vrne k bistvu, nedotaknjenosti in neobremenjenosti naravnega prostora.
LOJZE KALINŠEK navdihnjenost išče v simbolično obarvani pripovedi, v kateri je
glavna protagonistka spogledljiva, zapeljujoča ženska podoba. Prikazana je z vsemi
svojimi atributi ter hkrati kaže na moč, ki jo premore in izkorišča sebi v prid. Le-to
pa dopolni z intenzivno rdečo barvo kot simbolom poželenja.
JOŽE ERŽEN s tektonsko geometrično zasnovo osmišlja gmoto terakote, v katero je
ujeta ženska podoba. Le-ta predstavlja njegovo kubistično navdihnjeno pot. Medsebojno delovanje posameznih oblik pa ustvarja igro med deli in celoto.
ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ se v svojih instalacijah dotika tako politične, kot družbeno kritične problematike, kjer v ospredje postavi svojo sarkastično, humorno noto,
v kateri pa je hkrati želja po vzpostavitvi nekega miru in razumevanja kot tudi
spoznanja, ki ga prinaša čas.
CVETO ZLATE tokrat poseže po fotografskem mediju. Uporabil je preinjeno znanje, s pomočjo katerega je iz črno-bele fotograije na kateri je podoba lutke, iztisnil
vso dramatičnost in srhljivost, ki jo je moč vzbuditi ter ustvaril dvojnost med napetostjo in čustveno obarvano zgodbo.
Melita Ažman, univ. dipl. um. zg.

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, graike, ilustracije, animacije in graičnega 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.
W: andrejaerzen.com

ANDREJA ERŽEN
Babica - Iz serije slik Mnogo hrupa za nič

akril na pleksi steklu, aluminij, led luč, premer 50 cm, 2013

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, 2014) in Nagrado Fo.Vi (Ex-tempore Ptuj, 2015). Svoja dela pa predstavlja
na samostojnih in skupinskih razstavah.
W: www.kajaurh.com

KAJA URH
Ringa Roses XII

akril na platnu, 100 × 80 cm, 2016

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
graični delavnici v Rheinu v Nemčiji.
Razstavljala je na skupinski razstavi U35
Mlada umetnost iz Škofje Loke in okolice. Živi in dela v Kranju.
VERONIKA VESEL POTOČNIK
Ob meni

E: veronika.vpotocnik@gmail.com

barvni tuš na papirju, 13 × 18 cm, 2016

MARUŠA ŠTIBELJ se je po Gimnaziji
Kranj vpisala na oddelek likovne pedagogike Pedagoške fakultete v Ljubljani.
Izobraževala se je na področju ilma in
videa ter diplomirala na temo sporočilnosti barv v ilmu. Delovala je tudi kot
asistentka režije, delala reportaže ter fotoreportaže in se udeleževala različnih
likovnih in ilmskih delavnic. Od leta
2012 se ukvarja predvsem s tehniko kolaža in ilustracijo. Razstavlja doma in v
tujini.
W: www.marusastibelj.com
MARUŠA ŠTIBELJ
Odsev mladosti

kolaž na platnu, 80 × 60 cm, 2016

MARKO LUKAN se je rodil 27. julija 1988 v Kranju. Od rojstva je gluh.
Osnovno šolo je obiskoval na Zavodu za
gluhe in naglušne v Ljubljani. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Srednjo
šolo za oblikovanje in fotograijo, smer
industrijsko oblikovanje v Ljubljani.
Po opravljenem likovnem preizkusu je
bil Leta 2007 sprejet na Akademijo za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je junija 2013 pridobil naziv
akademski slikar.
E: lukan.marko@gmail.com
MARKO LUKAN
Jaguar

grait in akril na platnu, 100 × 70 cm

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. Do sedaj je imela 29
samostojnih ter preko 150 skupinskih
razstav doma in v tujini. Za svoje delo je
prejela eno nacionalno in eno mednarodno nagrado.
W: irena-dimovska.weebly.com

IRENA JERAS DIMOVSKA
Neee,...
akril na platnu, 80 × 90 cm, 2017

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.
W: www.slikar.eu
FRANC BEŠTER
Tri ﬁgure v prostoru

akril na platnu, 30 × 20 cm, 2017

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.
W: www.franc-vozelj.si
FRANC VOZELJ
Homo padanje

olje na platnu, 120 × 70 cm, 2016

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 seboj ima blizu sto samostojnih
razstav, doma in v tujini.
BRIGITA POŽEGAR MULEJ
Akt v travi

W: www.brigitapozegarmulej.com

olje na platnu, 50 × 40 cm, 2017

LOJZE KALINŠEK je bil rojen leta 1956.
Leta 1977 je diplomiral na Pedagoški
akademiji v Ljubljani. Od zaključka študija se redno udeležuje vsakovrstnih
likovnih kolonij, simpozijev in srečanj
doma in v tujini. Ukvarja se tudi z ilustracijo, fotograijo in oblikovanjem na
graičnem in tehničnem področju. Za seboj ima več kot 70 samostojnih in več kot
200 skupinskih razstav doma in v tujini.
E: kalinsek@gmail.com
LOJZE KALINŠEK
Koketa

akril na vez. pl., 70 × 50 cm, 2006

JOŽE ERŽEN je rojen 19. februarja 1946
v Ljubljani. Študij kiparstva in graike 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.
M: 040 645 846
JOŽE ERŽEN
Organska rast

terakota, 40 × 40 × 30 cm

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.
W: sites.google.com/site/zoransrdic/
ZORAN SRDIĆ JANEŽIČ
Srečni novi svet

mešana tehnika, 20 × 40 × 20 cm, 2016

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, graiko, fotograijo in
uporabno graiko. Imel je 20 samostojnih razstav in 97 skupinskih razstav. Je
član ZDSLU in LD Kranj.
E: cveto.zlate@gmail.com

CVETO ZLATE
Lutka

fotograija, 50 × 50 cm, 2016

Likovno društvo Kranj

Katalog izdalo Likovno društvo Kranj - ZDSLU
zanj Cveto Zlate
Zasnova razstave Figura v zrcalu Klavdij Tutta
Spremna beseda Melita Ažman
Fotograije iz arhiva avtorjev
Oblikovanje Melita Ažman
Tisk Spletna tiskarna Trajanus
Kranj, 2017

