
Klementina Golija se je rodila 26. marca 1966 na Jesenicah. Slikarstvo je øtudirala na Accademia di Belle
Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 1990 pri profesorjih Glaucu Baruzziju in Giuseppeju Maraniellu tudi di-
plomirala. Magistrski øtudij grafike je zakljuœila na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Lojzetu
Logarju (1993) in magistrski øtudij slikarstva pri prof. Gustavu Gnamuøu (1995) na isti akademiji. Za njen
nadaljnji umetniøki razvoj sta bili pomembni zlasti øtudijski bivanji v Bostonu in New Yorku v letu 1990 ter
dvomeseœno bivanje v Cité Internationale des Arts v Parizu, jeseni 1995. Klementina Golija je doslej imela
93 samostojnih razstav in je sodelovala na veœ kot 200 skupinskih predstavitvah doma in v tujini. Za svoje
delo je prejela 15 nacionalnih priznanj in eno mednarodno nagrado. V letu 2007 je za uspehe in doseæke na
likovnem podroœju prejela nagrado Mestne obœine Kranj, v letu 2011 pa nagrado Zveze druøtev slovenskih
likovnih umetnikov in Hypo Alpe Adria. Od leta 1990 je œlanica Zveze druøtev slovenskih likovnih umetnikov.
Je pobudnica in predsednica Bienala mesta Kranj ter Bienala risbe in slike v prostoru Alpe Jadran. Ukvarja
se s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Æivi in dela kot samostojna likovna umetnica v Kranju.

Klementina Golija
Gorenjesavska 60, 4000 Kranj
Tel.: + 386 41 712366
E-mail: klementina.golija@gmail.com

K L E M E N T I N A  G O L I J A

Zavarovanje umetniøkih zbirk

Zakladnica kulturno-umetniøkih dobrin vseh œasov
bogati muzejske in galerijske zbirke ljubiteljev ume-
tniøkih del. To je bogastvo neprecenljivih vrednosti,
kot del naøe kulturne identitete. 

Zavarovalnica Triglav, d.d. nudi ugodno zavarovanje
umetniøkih predmetov za razliœne rizike: poæari,
kraja in vlom, poøkodovanje in razbitje ter økode, ki
bi nastale, kadar se umetniøka dela prevaæajo v drug
kraj. 

Za te rizike je moæno zavarovati zbirke v muzejih,
galerijah, na stalnih in priloænostnih razstavah in pri
posameznih zbiralcih umetnin. 

Za vse podrobnosti tovrstnega zavarovanje po-
kliœite na Zavarovalnico Triglav, d.d., OE Kranj
(tel.: 04/206 90 00) ali na naøa predstavniøtva. Naø
predstavnik vas lahko obiøœe tudi na domu ali v ate-
ljeju. Vabimo vas, da obiøœete naøo spletno stran
www.triglav.si.



Vabimo Vas na odprtje razstave slik 
akademske slikarke in magistrice likovnih umetnosti
KLEMENTINE GOLIJA

v sredo, 5. decembra 2012 ob 18. uri,
v Zavarovalnico Triglav, d.d., Obmoœno enoto Kranj, Bleiweisova cesta 20, Kranj.

Slikarko bo predstavila likovna kritiœarka
in umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Øajn.

Veœer nam bosta popestrili vokalistka Maøa Simœiœ
in literarna publicistka, novinarka in pesnica Vladimira Rejc, z najnovejøo pesniøko zbirko
Zdrobljene misli, za katero je risbe prispevala Klementina Golija.

Vljudno vabljeni!

Direktor
Aleø Klement

Razstava bo odprta do 15. januarja 2013

njenega rokopisa so namreœ nenehno vkljuœene v proces raziskovanja in zorenja ter premiøljenega in vse bolj
senzibilnega, v selektivnost usmerjenega izgrajevanja.

Trojstvo likovnih izrazil ji omogoœa uprizarjati stvarni, materialni svet in odpirati najbolj intimne podobe. Fi-
gurativni, asociativni ali simbolni vsebinski namigi, ki jih najdemo v njenih delih postajajo del nekega imagi-
narnega prostora, ki ga ni mogoœe najti nikjer na zemeljski obli. Optiœno zaznavni fragmenti, generirani iz
organskega in anorganskega sveta, iz vegetabilnih in zoomorfnih oblik, iz arhitekturnih danosti, geometrij-
skosti ali amorfnosti, iz realnosti ali podzavesti namreœ naseljujejo novo pokrajino, pokrajino duøe.

V preteklosti je njena kompozicijska gradnja potekala od obrobja proti centru, k jedru, ki ga je predstavljal
osvetljen srediøœni del. Najnovejøa dela pa so natanœno horizontalno œlenjena, razdeljena v tri pasove, v tri
ravnine. Spodnja ravnina slikarki predstavlja zemeljski prostor. Vanj umeøœa celo kolaæne zaplate, ki z izrazito
materialnostjo in s poudarjeno strukturalnostjo nazorno predstavljajo njegove temeljne danosti.

V sredinskem, najobseænejøem pasu avtorica nadaljuje s problematiko okna. Njeno okno, ki je v starejøih delih
predstavljajo okroglo ali eliptiœno obliko, se sedaj odpre v geometrijsko jasen in eksakten ortogonalen del.
Predstavlja vmesni prostor, namenjen aktualizaciji vsebin, ki jih avtorica izpostavi, na nek naœin »osvetli«. Tu
nastopi osrednja likovna forma, sinteza misli, ki se hkrati spremeni v sintezo likovnih izrazil. Ta prostran prostor
omogoœa zrenje v selektivno izbran del celote in predstavlja uvid v usedline duøe. Je simbol veœplastnega pre-
hoda na relaciji zunanje – notranje. In je lucidno presvetljen prostor. V njegovi svetlobi se izrisujejo in
izœiøœujejo oblike sveta, ki na monokromnem, v neskonœne horizonte segajoœem, neæno pastelnem in svetlem
prostoru postajajo øe posebej vidne in sporoœilne.

Zgornje polje predstavlja dvig v transcendentalno. Najpogosteje je modro umirjeno. Tako kolorit podkrepi
njegov duhovni in kontemplativni potencial. Na »nebesni svod« so vpeti linijsko eksaktni liki, nekakøni novi
zasloni, pripadajoœi geometrijskemu podobotvorju. Œrta namreœ riøe œiste geometriœne oblike, med katerimi
je najpogosteje izbran krog. To je simbol vseh simbolov, prispodoba popolnosti in veœnosti, pa tudi moænosti
novih zaœetkov ter s tem veœnega, tudi ustvarjalnega iskanja. Zasloni prevzemajo vlogo elementa, ki sintetizira
dogajanje, vzpostavlja ravnovesje ali pa predstavlja izbor posameznih fragmentov zgodbe z »aktualno« vse-
bino. O tem priœa slika z naslovom »Poklon Triglavu«. Trikotniøke forme so »ponovitev« tri-glave gorske gmote
ali pa le øe ena, sveæa variacija slikarki priljubljenih tovrstnih oblik, izrazito simbolnih, ki se jih lahko spomi-
njamo iz njene ustvarjalne preteklosti.

Kroga pa ni mogoœe najti le na nebesnem svodu, saj v nekaterih reøitvah nastopa tudi v spodnjem pasusu, v
zemeljskem prostoru. Takrat predstavlja simbol Zemlje ali pa lupo, s katero avtorica pribliæa pogled v nek drug
svet, v drugo zgodbo.

V najnovejøih delih Klementine Golija je poleg kompozicijskega reda prisotna tudi askeza v barvah in kolaænih
intervencijah. Slikarkin nagovor postaja vse bolj izœiøœen, tako v likovno-formalnem kot v vsebinskem smislu.
Njena misel je jasna, skoncentrirana le na nekaj kljuœnih segmentov zapisa. Ti v novi atmosferi slikovnega do-

gajanja pridobivajo øe izrazitejøo vlogo in veœji pomen. Slikovno polje, razbremenjeno balasta informacij in
materialne snovnosti, postaja prostor intimne likovne interpretacije, sublimat najpomembnejøega frag-
menta iz repertoarja mimetiœnih ostalin in povsem simbolnih elementov. Postaja svet njenega esprija.

Reduktivni odnos, ki zajame øiroko razprto in æarilno koloristiœno pahljaœo, nadomeøœa premiøljen, koncep-
tualno izostren nabor barv. Te pa so prefinjene v subtilni tonski razpetosti in v zahtevnih niansah. Nekaterim
nanosom dajejo posebno ælahtnost umeøanja »bisernih« barvnih vrednosti, zaradi katerih se pojavljajo ne-
kakøne notranje transparence ter diskretni lesk. Tako paleta postaja neæna in pastelna, œeprav na njej svoje
mesto ohranja rdeœa, ki je celo kljuœno vplivala na poimenovanje slikarkinega cikla »Rdeœa pokrajina«.

Tudi kolaænih aplikacij je manj, œeprav øe vedno ostajajo nepogreøljivi del slikarkinega likovnega snovanja.
Tovrstne reøitve so del pripovednega bistva, tistega koncentrata, ki vizualizira in aktualizira slikarkino ustvar-
jalno misel, preden se ta dvigne v povsem duhovna prostranstva. V materiji kolaæa se namreœ uresniœuje
slikarkin zemeljski pogled, saj kolaæ vselej pripada baziœni sferi slikovnega odra. Dodatki kolaæa ne vzposta-
vljajo le nazorne vezi z materijo, ampak øe vedno vzpostavljajo tudi dinamiœni dialog med materialno pol-
nim, strukturalno naglaøenim in s tem haptiœnim ter lazurnim, povrøinsko gladkim in zgolj vizualno
receptivnim.

Risba pa je tista, ki ostaja v likovni poetiki Klementine Golija nespremenjena in nepogreøljiva. Æe od øtudij-
skih let daje njenim stvaritvam (p)oseben karakter in identiteto, pa tudi posebno moœ. To je tista œrna œrtna
sled, ki riøe najbolj intimne slikarkine misli, tokrat zaupane osrednjemu, barvno homogenemu slikovnemu
polju, po katerem se lateralno pretaka notranja svetloba. Ekspresivno vzdramljena, neposredno izæiveta,
pristna, œustveno sproøœena in celo otroøko razigrana govori o bistvenem, o najbolj dragocenem. Vse to
predstavlja na stiliziran, avtorsko modificiran, asociativno metaforiœen in simbolno pomenljiv naœin.

S tem se pa vloga risbe øe ne konœa. V drugaœni pojavni obliki je del kolaænih reøitev. Poleg struktur, tekstur
in prefinjenih barvnih vrednosti robovi nalepljenih papirjev ustvarjajo svojstveno obrisno linijo in ta se sa-
modejno pojavlja tudi s prekrivanjem posameznih kosov tovrstne materialne snovnosti.

V najnovejøih delih nastopi øe ena risba: geometrijska, premoœrtna, eksaktna in racionalna. To je risba stroge
znakovnosti, ki se kot zaslon naseli v najviøjo sfero slikovnega polja in postane njegov dodaten akcent. V
dialog nasprotij, ki zaznamujejo (s)likovna razpoloæenja, je z njo vkljuœena tudi izrazita relacija med ekspre-
sivnim, emotivnim in notranji intuiciji prepuøœenemu likovnemu dogajanju ter med geometrijskim, razum-
skim, strogo premiøljenim polom.

Slike Klementine Golija so vse bolj likovno izœiøœene in sofisticirane. V tej »sveæi« atmosferi slike pa øe jasneje
nagovarja slikarkin adut, njena ekspresivna risba, njeno pulzirajoœe sporoœilo gledalcu, in æe znani, nekon-
vencionalni, posredno porojeni obrisi ter novi risarski konstrukti, ki so kot znamenja njenega slikovnega
neba.

Anamarija Stibilj Øajn

KLEMENTINA GOLIJA

Klementina Golija, akademska slikarka in magistra likovnih umetnosti, s prepoznavno, izoblikovano in avto-
nomno poetiko gledalca vabi med svoje likovne stvaritve, v svoje likovne svetove in v »Vmesni prostor«, ki
predstavlja njena najnovejøa ustvarjalna prizadevanja.

V njem je ponovno mogoœe najti nekaj konkretne stvarnosti, nekaj okruøkov slikarkinih spominov in doæivetij,
predvsem pa je zaœutili tok njenih intimnih misli, ki ji omogoœajo transformacijo prepoznavnih podob v izvirne,
stilizirane, ekspresivno vzdramljene in s simbolnimi elementi obogatene izpovedi. Vse tisto doloœljivo in opre-
deljivo z vizualnim izkustvom se namreœ umika v duhovne prostore. Pogled se spremeni v vpogled, vid v uvid,
oko postane okno v duøo, skratka vsebine vselej pridobivajo introvertiran znaœaj. O tem priœajo tudi poime-
novanja del, sklopi in cikli njenih slik.

Likovni jezik, ki ji omogoœa potovanje na relaciji zunanje – notranje, razumsko-emocionalno, œutno zaznavno–
duhovno obœuteno, je opredeljen z barvo, risbo in kolaænimi aplikacijami. Vse od njenih ustvarjalnih zaœetkov
je bilo tako, œeprav se je v letih samostojnega slikarskega delovanja marsikaj spremenilo. Kljuœne determinante


