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Melita Ažman
MALI FORMAT VELIKIH IDEJ
Vsako leto nas zaključna razstava članov Likovnega društva Kranj, popelje v praznični del leta in čas obdarovanj. Lahko bi rekli, da se tudi umetniki v tem letnem času
želijo predstaviti in približati ljudem z deli, katerih velikost ni nujno tipična zanje. Skupinska razstava tridesetih članov, se namreč naslanja na že tradicionalno vodilo, ki se skriva v samem formatu slike ali velikosti objekta. Mali format nas že sam po sebi opozarja,
da so pred nami dela manjših velikosti, kar pa ne pomeni, da so zato manj zanimiva in
cenjena od velikih formatov. Slednji namreč res veljajo za bolj priljubljene in zaželene,
hkrati pa kot vse velike stvari, na posameznike vplivajo s svojo vpadljivostjo in močjo ter
s tem pogojeno večjo vrednostjo. A skozi celotno zgodovino različnih kultur, so bili mali
formati cenjena dela. Če se vrnemo čisto na začetek bi rekli, da je le-ta neposredno povezan z miniaturami, ki so predstavljale male slike. Njihov pojav lahko zasledimo že na
staroegipčanskih papirusih in temu sledeči zgodovini. Srednjeveško knjižno slikarstvo
je na primer z njimi krasilo inicialke, hkrati pa je slika nakazovala tudi na vrednost in dragocenost del, v katerih so se le-te pojavljale. Po drugi strani so bile miniature v uporabi
kot dekoracijski element pri nakitu. V končni fazi pa so kot nek nov žanr, ki je od druge
polovice 17 st. postal popularen v obliki samostojne majhne slike, ki so spominjale na
majhne fotografije z upodobljenimi portreti. Praktična velikost pa je omogočala ljudem,
da so jih lahko vedno nosili s seboj.
Danes v času moderne tehnologije je miniatura za nekatere bolj ali manj že pozabljen del zgodovine, drugi pa jo želijo na svoj način oživeti in reinterpretirati. Naša
razstava ne predstavlja pravih miniatur, je pa vsekakor nekakšen izvleček le-tega. Mali
formati, kažejo raznolikost pogledov in tehnik, s katerimi se umetniki soočajo dnevno
ter nakazujejo vez med umetnostjo in tradicijo, hkrati pa odmik ter sodobno interpretacijo. Majhnost pa postaja neka detajlirana zgodba z močno izpovedno noto, ki ohranja
simboliko gracilnega, finega in krhkega. To pa so lastnosti, ki se z velikostjo platen
izgubljajo.
Mali formati postajajo danes vedno bolj cenjen trend sodobne umetnosti, saj ne
nudijo le praktičnega vidika izhajajočega iz same dimenzije, skozi katero se definirajo,
temveč nosijo v sebi tudi estetsko vrednost in za zbiratelje predstavljajo lažje dostopno
delo.

MARTINA MARENČIČ, BREZ NASLOVA,
porcelan in žica, 10 × 10 × 10 cm, 2017

ANDREJA ERŽEN, ČAROVINCA,
lesena škatlica za tobak, risba akril na pleksi steklo,
LED modui, 16 × 10 × 11 cm, 2017

NEJČ SLAPAR, SAMOUPRAVLJANJE 1,
asemblaž, 40 × 40 cm, 2017

BONI ČEH, BREZ NASLOVA,
relief v žgani, poslikani, glazirani keramiki,
26.5 × 21.5 cm, 2017

TANJA PRUŠNIK
SORBETTO FRAGOLA, BALLINI 1, 2,
ličila in acril na platnu, 5 × 8 × 8 cm, 2017

IZTOK ŠMAJS MUNI
"PANCAKE UNIVERSE series;
THE BEGINING OF THE UNIVERSE,
IDEA TO REVEAL; RANDOM HOLES",
dimension variable, 2017
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MIHA PERČIČ, CYLON 12.01.31.01.2017,
visoki tisk, 30 × 24 cm, 2017

TOMAŽ ŠEBREK, SVETLOBNI EKRANI,
mešana tehnika, 38 × 28 cm, 2017

BRUT CARNIOLLUS, RETRACE
print, 20 × 20 × 3.5 cm, 2017

JOŽE ERŽEN, SEDEČA,
oljnata kreda, 49 × 40 cm, 2017

2

IRENA OREL, LUST FOR LIFE (diptih),
mešana tehnika, 40 × 40 cm, 2017

KLEMENTINA GOLIJA, RDEČA POKRAJINA,
mešana tehnika, 30 × 30 cm, 2017

KAROL KUHAR, PEJSAŽ I,
mešana tehnika, 31.2 × 28.3 cm, 2016

IRENA GAYATRI HORVAT
POŽIRAM BESEDE STREMEČ V TVOJE OČI,
akril in pozlata na steklu, 35.5 × 29.5 cm, 2017

3

META ŠOLAR, DOUBLE EXPOSURE,
akvarel, 24 × 31 cm, 2016

CATHERINA ZAVODNIK
PORTRET DEKLICE,
olje na platnu, 24 × 18 cm, 2017

IRENA JERAS DIMOVSKA, BREZ NASLOVA,
akril na platnu, 40 × 40 cm, 2017
LOJZE KALINŠEK, TOALETA II,
akril na platnu, 40 × 30 cm, 2017

4

BISERKA KOMAC, OPRAVLJIVKI,
akril na platnu, 30 × 25 cm, 2017

BRIGITA POŽEGAR MULEJ, VOLK,
olje platno, 30 × 20 cm, 2017

FRANC BEŠTER, PTIČKE,
akril na platnu, 40 × 40 cm, 2017

ŽANA BANOV RIBNIKAR, MUFLON,
akril na platnu, 20 × 20 cm 2017

5

FRANC VOZELJ, TIHOŽITJE,
mešana tehnika, 40 × 40 cm, 2017

CVETO ZLATE, METULJ V VODI,
akril - kolaž na platnu, 30 × 30 cm, 2017

MARUŠA ŠTIBELJ, SEARCHING FOR MYSELF,
kolaž in tuš na papirju, 30 × 30 cm, 2017

MARKO LUKAN, KNJIGA ŽIVIH,
kolaž, 40 × 40 cm, 2017

6

BOGE DIMOVSKI, BREZ NASLOVA,
akril na platnu, 30 × 24 cm, 2017
BOLESLAV ČERU, Iz cikla OBIČAJI,
mešana tehnika, 40 × 40 cm, 2017

JANEZ RAVNIK, VRTIČKI 2,
voščenka in akril na platnu, 40 × 40 cm, 2017

MILENA KAFOL, ABSTRAKTNO 1,
akril na papirju, 23 ×17 cm, 2016
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BIOGRAFIJE
ŽANA BANOV RIBNIKAR je končala SŠOF, smer modni oblikovalec. Nato je vzporedno študirala na
ALUO, smer vizualne komunikacije in na Visoki strokovni šoli za risanje in slikanje, smer slikarstvo. Na obeh je
diplomirala. Vodi delavnice in tečaje ter se udeležuje umetniških sejmov, taborov in kolonij.
FRANC BEŠTER je bil rojen leta 1957. je rojen 1957. leta. Študiral je na ALU v Ljubljani kjer je 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.
BRUT CARNIOLLUS je vizualni umetnik in fotograf, ki se ukvarja z digitalnim kolažem in digitalno grafiko,
pri čemer njegova dela praviloma izhajajo iz fotografskega zapisa in se kot razstavni eksponat materializirajo v
obliki digitalnega UV tiska. Njegova dela so razstavljena in nagrajevana po vsem svetu.
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.
BOLESLAV ČERU je rojen 19. septembra 1953. leta v Ljubljani. 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 likovno delo je prejel tudi priznanja. Živi in dela v Kranju.
BOGE DIMOVSKI je rojen je 1952. v Ropotovem v Makedoniji. Leta 1978 je diplomiral iz slikarstva na ALU
v Ljubljani. Končal je podiplomski študij restavratorstva in konservatorstva, ter podiplomski študij grafike. Od
leta 2003 deluje tudi kot likovni kritik. Do sedaj je imel 42 samostojnih razstav, sodeloval pa je na preko 300
skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel dve nacionalni ter dvanajst mednarodnih nagrad.
ANDREJA ERŽEN se je rodila 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 in leta
2016 odkupno nagrado Gorenjskega muzeja.
JOŽE ERŽEN se je rodil leta 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 samo stojnih razstav in 150 skupinskih razstavah. Sodeloval je na različnih Ex-temporih, bienalih in trienalih ter likovnih kolonijah.
KLEMENTINA GOLIJA je rojena 1966 leta na Jesenicah. Slikarstvo je študirala na Accademia di Belle
Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 1990 diplomirala. Podiplomski študij slikarstva in grafike zaključila na ALU v
Ljubljani. Doslej je imela 93 samostojnih razstav in več kot 200 skupinskih doma in v tujini. Za svoje delo je prejela 15 nacionalnih priznanj in eno mednarodno nagrado. Leta 2016 ji je univerza v Ljubljani podelila priznanje
umetniških del za slikarstvo. Istega leta pa je prejela tudi naziv visokošolska profesorica - docentka.
IRENA GAYATRI HORVAT se je rodila v Zagrebu, ker je zaključila tudi 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.
IRENA JERAS DIMOVSKA je rojena 17.08.1960 v Kranju, leta 1985 je diplomirala iz slikarstva na ALUO
v Ljubljani, ter leta 1988 končala magistrski študij konservatorstva in restavratorstva z nazivom magister umetnosti. Do sedaj je imela šestindvajset samostojnih razstav ter preko 150 skupinskih razstav doma in v tujini.
MILENA KAFOL se je rodila leta 1947 v Novem Sadu. 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. Leta 2016 je zaključila magistrski študij slikarstva na isti akademiji. Razstavljala je na nekaj skupinskih in samostojnih razstavah.
LOJZE KALINŠEK se je rodil 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.
BISERKA KOMAC je rojena leta 1949 v Ljubljani. Študirala najprej arhitekturo, ki je ni dokončala, nato pa
je po nekajletnem premoru nadaljevala študij na ALU v Ljubljani, kjer je diplomirala iz grafičnega oblikovanja
pri profesorjih Ranku Novaku in Miljenku Liculu.
KARLO KUHAR se je rodil 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).
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MARKO LUKAN se je rodil 1988 v Kranju. Od rojstva je gluh. Po končani osnovni šoli se je vpisal na
Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer industrijsko oblikovanje v Ljubljani. Po opravljenem likovnem
preizkusu je bil Leta 2007 sprejet na ALUO v Ljubljani, kjer je junija 2013 pridobil naziv akademski slikar.
MARTINA MARENČIČ je leta 1998 zaključila SŠOF, smer grafični oblikovalec. Po nekaj letih življenja in
izobraževanja v tujini (Ameriki, Kanadi, Franciji, Irskem) na področjih kiparstva, slikarstva in scenografije, se je
leta 2002 vpisala na ALUO smer kiparstva v Ljubljani. Razstavlja doma in v tujini. W: love4clay.com
IRENA OREL je študirala likovno pedagogiko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2006 tudi
diplomirala na temo iz sodobne umetnosti. Istega leta je zaključila tudi šolo za kustose na SCCA. Trenutno
zaključuje študij magisterija, smer slikarstvo na ALUO v Ljubljani.
MIHA PERČIČ se je rodil leta 1972 v Kranju. Diplomiral je leta 1997 na ALUO v Ljubljani smer vizualne
komunikacije. Leta 2002 je končal podiplomski študij grafike. Sodeluje na samostojnih in skupinskih razstavah
doma in po svetu. Na Festivalu likovnih umetnosti v Kranju 2013, prejme priznanje ZDSLU za kakovost likovnih
del in leta 2017 odkupno nagrado Gorenjskega muzeja.
BRIGITA POŽEGAR MULEJ je rojena leta 1955 v Mariboru. Po diplomi na FF v Ljubljani je leta 1981
diplomirala na slikarskem oddelku ALU v Ljubljani, kjer je dve leti kasneje končala še specialistični študij. Leta
1983 je prejela študentsko Prešernovo nagrado s področja slikarstva. Doslej ima sto samostojnih razstav,
doma in v tujini.
TANJA PRUŠNIK je rojena 22. novembra 1971 v Wolfsbergu na Koroškem. Med leti 1990 – 1999 je študirala arhitekturo na Tehnični univerzi na Dunaju. Sodelovala je na številnih skupinskih in samostojnih razstavah
doma in v tujini. Živi in dela kot svobodna umetnica in arhitektka na Dunaju v Avstriji in v Sloveniji. Od 2016
članica LD KRANJ - ZDSLU.
JANEZ RAVNIK je rojen 28. decembra 1929 v Bohinjski Bistrici. Leta 1955 je diplomiral na Akademiji primjenjenih umjetnosti v Zagrebu. 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
NEJČ SLAPAR se je rodil leta 1945 v Stražišču pri Kranju. Po končani gimnaziji se je najprej odločil za
študij gradbeništva, nato pa se je preusmeril v grafično industrijo. Kasneje se je kot grafik popolnoma predal
likovni umetnosti, vmes je nekaj časa deloval kot svobodni umetnik. Imel je preko sto samostojnih in okoli
petdeset skupinskih razstav pri nas in v tujini. Udeležil se je več likovnih kolonij in ex-temporov. Živi in ustvarja
v Stražišču pri Kranju.
TOMAŽ ŠEBREK (r. 1963) je umetniško izobrazbo pridobil v okviru strokovnih izpopolnjevanj v Ljubljani,
Novem Mestu in Kranju. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, kiparstvom in fotografijo. Svoje delo je predstavil na
več samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini, udeležuje se likovnih kolonij v Sloveniji in drugod. Je
avtor več javnih del, zadnja je skulptura pred Mestno knjižnico Kranj (2014).
IZTOK ŠMAJS MUNI se je rodil leta 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. Deluje na področju vizualnih umetnosti, glasbe, filozofije, poezije in fotografije. Je prejemnik številnih priznanj med drugim je leta 2016 prejel nagrado Leonardo Da Vinci, Florence, Borghese palace.
META ŠOLAR je rojena leta 1989. Študirala je slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje
v Ljubljani, kjer je leta 2014 tudi diplomirala. Sodelovala je na več skupinskih in samo stojnih razstavah po
Sloveniji in Evropi. Je članica Zdsu in Ld Kranj. Živi in ustvarja v Radovljici.
MARUŠA ŠTIBELJ je študirala na oddelku 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.
FRANC VOZELJ se je rodil 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.
CATHERINA ZAVODNIK se je rodila 1975 v Ljubljani. Leta 2000 je diplomirala iz industrijskega oblikovanja, leta 2003 iz umetniške grafike, leta 2008 pa je magistrirala iz slikarstva na ALUO v Ljubljani. Med leti 2000 in
2004 je svoje grafično znanje nadgrajuje v Urbinu v Italiji. Razstavlja tako doma kot v mednarodnem prostoru.
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.

LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

Katalog izdalo Likovno društvo Kranj - ZDSLU
zanj Cveto Zlate
Spremna beseda Melita Ažman
Fotografje iz arhiva avtorjev
Oblikovanje art2designCULTURE / Melita Ažman
Tisk Spletna tiskarna Trajanus
Kranj, 2017

