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Biserka Komac

ABSTRAKTNI UTRINKI
Odločila sem se, da ob pogledu nazaj v pretečeni čas svojega ustvarjanja prebrskam svoje arhive in pokažem tudi drugim, kaj je nastajalo ko smo si bili najbolj intimni papir, čopič, barve in jaz. To so bili sproščeni trenutki navdiha, brez
zadržkov duha z raznimi zapovedmi, pravili ali omejitvami vseh vrst. Nastajali
so zelo osebni zapisi malih dimenzij, vmes pa postavljam tudi nekaj večjih, za
dinamiko razstave.

Biografija:
Ker praznujem dopolnjenih 70 let, je prav, da tokrat v nekaj stavkih povzamem,
kaj sem že naredila v življenju poleg tega, da sem rodila in vzgojila eno hčer.
(Vir: »Gorenjec.si«)
Cit.: » Biserka Komac, akademska oblikovalka vizualnih komunikacij, se je svojih
prvih likovnih prijemov in risanja portretov naučila že v krožku v osnovni šoli, ki ga
je vodil akademski slikar Milan Batista. Šolanje je nato nadaljevala na gimnaziji v
Ljubljani, kjer je slikarska znanja pridobivala tudi pri akademskem slikarju Igorju
Plešku. Bila je športnica, najprej članica Košarkarskega kluba Triglav, kasneje še
Olimpije in članica jugoslovanske državne reprezentance ter slovenske (takrat
republiške) reprezentance.
Po gimnaziji se je vpisala na FAGG a študija ni končala, ker je postala mama. Želja
po likovnem izražanju je seveda ni nikoli zapustila. Čez nekaj let je na Akademiji
za likovno umetnost v Ljubljani diplomirala iz grafičnega oblikovanja pri prof.
Ranku Novaku in prof. Miljenku Liculu.
V začetku sedemdesetih je risala modne kreacije, ki jih je redno objavljala v svoji
rubriki v reviji Mladina in v nekdanji jugoslovanski reviji Svijet, Stop in Anteni, zanje
je na raznih natečajih prejela kar nekaj nagrad in bila izbrana za Eurofashion v
Amsterdamu. Poklicno je delovala na področju grafičnega oblikovanja. Delala
je v Iskri v Kranju, nato v Iskri v Škofji Loki, Jelovici, ateljeju B&M v Lancovem,
nazadnje pa tudi v svojem lastnem oblikovalskem studiu, kjer je med drugim
največ oblikovala za Živila, Merkur, Pošto Slovenije, Radio Kranj, JEM Jesenice,
Gorenjski muzej….. … Ilustrirala, oblikovala in opremila je prevoda knjig perzij-

skega pesnika Rumija – »Skrivna glasba« in »Poljub želim si tvoj«, zbirko knjig
MK: » Biseri«, ovitke za nosilce zvoka, monografijo slikarja Bogdana Groma:
»Oprema sakralnih objektov v ZDA«, monografijo KUD-a UKC in Medicinske
fakultete dr. Lojze Kraigher: »Ars medici (2009)«, fotografsko je opremila knjigo
prof. dr. Zvonke Zupanič Slavec: »Bolnišnica Golnik – Klinični oddelek za pljučne
bolezni in alergijo« (2008), opremila »Učbenik Življenja, « (Martin Kojc, 10. jubilejna
izdaja (2019)) in drugo.
Vzporedno je ves čas risala in slikala. Včlanila se je v LD Dolik na Jesenicah,
kjer jo je akademski slikar in kipar Kolja Mašukov spodbudil, da je okrog leta
2000 začela svoje slike tudi razstavljati. Ustvarja v tehniki olja, pastela, svinčnika,
tempere, najraje pa dela v tehniki akrila in akvarela…….
…… Prejela je več priznanj s področja mode, več nagrad in priznaj z likovnega
področja in nekaj fotografskih priznanj. Leta 2007 tudi zlato medaljo fotografskega
društva Janez Puhar Kranj.
Je članica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, Likovnega društva Kranj,
od leta 2005 likovne skupine KUD-a Kliničnega centra Ljubljana, od leta 2006 Foto
kluba Janez Puhar Kranj. Skupaj s kolegom J. Milkovičem vodi likovno delavnico
za starejše: »Pot k sebi«, ki poteka ob ponedeljkih zvečer v šoli Simon Jenko in
je mentorica v Likovni skupini KUD-a Kliničnega centra v Ljubljani.«

BISERKA KOMAC, brez naslova,
akvarel, 23 × 31 cm, 2009

Razstave:
Doslej sem imela 29 samostojnih razstav, od tega eno na Dunaju (Slovenski
znanstveni inštitut) neprešteto število sodelovanj na skupinskih razstavah, doma
in na Hrvaškem, udeležila sem se številnih slikarskih kolonij in druženj v Sloveniji
in raznih krajih na Hrvaškem. Vsako leto sodelujem kot gostja Muzeja grada
Šibenika na tradicionalni razstavi »More, ljudi, obala«, ki gostuje tudi po drugih
krajih Hrvaške. Sodelovala sem na zagrebških festivalih umetniških zastavic, ki
so potovale tudi v Melbourne. Veliko mojih del je stalno razstavljenih v hodnikih
klinik UKC-a v Ljubljani.
(Tudi na fotografskem področju se udeležujem številnih skupinskih domačih in
mednarodnih razstavah.)
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