
1

2 BARVI: RJAVA PANTONE 167 (PREHOD 100% - 10%)  CMYK: M 60%, Y 100%, K 18%              - 
                ČRNA 

razstave bodo na ogled v>

GALERIJI MESTNE HIŠE GORENJSKEGA MUZEJA KRANJ
STEBRIŠ:NI DVORANI

PREŠERNOVI HIŠI
MALI GALERIJI LIKOVNEGA DRUŠTVA KRANJ - ZDSLU

razstave bodo odprte od 6. 10. do 3. 11. 2015

4. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH 
UMETNOSTI KRANJ - ZDSLU 2015

4. INTERNATIONAL FINE ARTS FESTIVAL KRANJ - ZDSLU 2015

SODOBNA POKRAJINA
CONTEMPORARY LANDSCAPE
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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 Golija 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
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Pokrajina, ki nas obdaja in skozi katero prehajamo  dan za dnem, nas ne pušča ravnodušnih. Posebej to velja za 
umetnike, ki v naravnem prostoru zaznavajo priložnosti za kreativno ustvarjanje. Pokrajina zaznamuje tudi njeno 
dediščino. Dr. Cene Avguštin, kateremu je posvečen letošnji Mednarodni likovni festival, je bil zavezan tako 
likovni umetnosti kot dediščini. Od prve likovne razstave, ki jo je dr. Avguštin organiziral takrat še v kranjskem 
Mestnem muzeju, letos mineva enainšestdeset let. Prvi razstavi so v neprekinjeni vrsti sledile druge, s katerimi 
so se po zaslugi dr. Avguština promovirali novi likovni ustvarjalci. Pod okriljem Gorenjskega muzeja je vzpostavil 
sodelovanje z gorenjskimi in zamejskimi galerijami. Kot umetnostni zgodovinar, muzealec in konservator je bil 
dr. Cene Avguštin izjemen raziskovalec in varuh gorenjske premične in nepremične dediščine, ki jo je oblikovala 
tudi gorenjska pokrajina. Danes je ta drugačna, a še vedno vir umetniškega navdiha in prostor ustvarjanja 
nove dediščine. Spremenile so se tudi ostale pokrajine, iz katerih prihajajo umetniki letošnjega Mednarodnega 
likovnega festivala, ki so v njih našli kreativni izziv za umetniški nagovor. V imenu Gorenjskega muzeja se Iskreno 
zahvaljujem vsem sodelujočim in Likovnemu društvu Kranj za odločitev, da obeleži tudi spomin na neprecenljive 
zasluge dr. Ceneta Avguština.

Mag. Marjana ŽiBert
Direktorica Gorenjskega muzeja

Pričujoča razstava 4.mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj- ZDSLU 2015 prinaša več kot 150 
različnih likovnih odgovorov na letošnjo temo festivala SODOBNA POKRAJINA. Letošnjo prireditev posvečamo 
umetnostnemu zgodovinarju in podporniku likovnih ustvarjalcev na gorenjskem Dr. Cenetu Avguštinu, ki je 
v 60, 70., 80. in 90 letih prejšnjega stoletja veliko prispeval k kvalitetni likovni klimi v slovenskem prostoru in 
v sodelovanju z avstrijsko Koroško. Letošnja tema SODOBNA POKRAJINA je velik kreativni izziv za mnoge 
avtorje. V tem primeru ne gre samo za posnemanje narave ampak za njeno kreativno likovno transformacijo. Tak 
način kreativnega dela ponuja veliko različnih pristopov in prav to je bogastvo te razstave. V pričakovanju, da bo 
omenjena prireditev s širokim nagovorom umetniških praks privabila v prelepo mesto Kranj mnoge ljubitelje in 
poznavalce likovne umetnosti. Gorenjska prestolnica s svojo okolico bo v mesecu oktobru eden od pomembnih 
centrov likovne umetnosti v srednjeevropskem prostoru. Razstavo SODOBNA POKRAJINA soustvarjamo 
skupaj z Gorenjskim muzejem Kranj. Vsem, ki sodelujejo v projektu se zahvaljujem za njihovo pomoč. Skupaj 
smo močnejši!

Magister likovnih umetnosti KlaVDij tUtta
Predsednik umetniškega sveta LD Kranj- ZDSLU in umetniški vodja festivala

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

nagovori

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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4 Darko Slavec: Po-krajina kot tisočletni slikarski motiv
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 
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abstraktne akvarele, ki postanejo tako svojevrstne virtualne pokrajine kot samostojne slikarske entitete neštetih slikarskih in 
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
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Iz cikla KRUH, SVET IN KOZMOS XXVII
1980

80 x 100 cm
olje na platno

IZ cIKla TERRa INcOGNITa 7 
akril na platno
55 x 183 cm
2011
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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, 
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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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Dr. Cene Avguštin 
Foto: Drago Holynski, 2003
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Odprtje razstave Prekmurski grafiki, Galerija v Mestni hiši v Kranju, 1983 (foto: Drago Holynski)

Odprtje razstave Jaka Torkarja na Jesenicah, 1990

Z odprtja razstave v Kranju (levo: Karel Kuhar, Vida Štembergar in Vinko Tušek)

Odprtje razstave Kamila Legata, Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, februar 1998
(foto Slavko Vengar) 

Z odprtja razstave Ane Sfiligoj (Ana Sfiligoj, Melita Vovk in Cene Avguštin), 
Galerija Šivčeva hiša, Radovljica, april 1998  (foto: Slavko Vengar)

Obisk Adolfa Schererja v Kranju junij 1999 
Od leve: Cene Avguštin, Henrik Marchel, Adolf Scherer in Vinko Tušek

Odprtje razstave Janeza Lenassija (Štefan Eržen, n.n., Janez Lenaassi, 
Maruša Avguštin, Cene Avguštin), Galerija Šivčeva hiša v Radovljici, julij 2002 

(foto: Slavko Vengar)

Z odprtja razstave »1 + 16«, Galerija v Mestni hiši v Kranju, 1995 (z leve proti desni: Milan Pajk, Miroslav 
Zdovc, Oskar Karel Dolenc, Dragan Arrigler, Vlastja Simončič, Damir Globočnik, Janez Marenčič, 
Marjan Smerke, Joco Žnidaršič, Marjan Kukec, Jaka Gnilšak in Janez Korošin), foto: Borut Krajnc
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S predstavitve zbornika ob 80-letnici dr. Ceneta Avguština (foto: Boštjan Gunčar, 2003)

V Pleterjah, 2002 (foto: Damir Globočnik)
Utrinek z žiriranja fotografske razstave v Kranju (Andreja 
Teran, Cene Avguštin, Marjan Smerke, Janez Marenčič)

Z odprtja razstave Katarine Ulčar, Galerija 
Šivčeva hiša, Radovljica, maj 2005

(foto: Slavko Vengar)
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KARL VOUK

ScHWaRZWaSSER/ČORNIca # 14
mixed media
70 × 100 cm

2015

diptih 
NaKONcU DNEVa

akril na platnu 110 × 35 cm
2015

“UTOPIa_Sb_D4”
1,2 (4 in 5 kom.), D =15-20 cm
akril na akrilnih ploščicah
2015
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Koroške „za kulturo&proti nasilju“. Živi in dela kot svobodna umetnica 
in arhitektka na Dunaju, Koroškem/A in v Sloveniji.

GABI TROESTER
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 Gleisdorfu. W: www.
gabitroester.com
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SaNJE cVETIc
akril, asemblaž na platnu
51 × 70 cm
2015

FRANZ JOSEF BERGER

WINDOW INTO laNDScaPE I
mešana tehnika

100 × 50 cm
2015

SINJI VRH
kombinirana akrilna tehnika 

68 × 50 cm
2010

Franz Josef Berger je rojen 17. septembra 1943/Kitzbühel. Študiral 
je na Berufspädagogische Akademie Graz. Več kot 25 let velja za 
neutrudni motor srečanj umetnikov iz področja Alpe - Adria. Je 
koordinator mednarodnih likovnih simpozijih, ki potekajo v Avstriji, 
Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. Sodeloval je na številnih razstavah 
doma in v tujini in prejel številna priznanja za svoje delo. Deluje kot 
samostojni umetnik v Beljaku.

aVSTRIJa

GEORG BRANDNER
Georg Brandner je rojen 1. julija 1956 leta v Leoben v Avstriji. Od 
leta 1977 ustvarja kot svobodni umetnik, slikar, kipar, oblikovalec 
objektov in notranjih prostorov. Od leta 2003 je član združenja 
“European Artists” v Velbertu v Nemčiji.  Do sedaj je imel številne 
samostojne in skupinske razstave v Evropi in ZDA. Živi in ustvarja 
v Niklasdorfu v Avstriji.

VALENTIN OMAN
Valentin Oman je rojen 14. decembra leta 1935 v Štebenu (St. 
Stefan) pri Beljaku. Študiral je na ALU na Dunaju, kjer je leta 1962 
diplomiral pri prof. Hildi Schmidt-Jesser. Specialko je opravil na 
ALU v Ljubljani pri prof. Riku Debenjaku. Sodeloval je na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah po svetu. Poleg številnih 
mednarodnih nagrad, je v Sloveniji prejel nagrado Prešernovega 
sklada in Jakopičevo nagrado. Živi in dela na Dunaju.
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VALENTINA ANGELI

ZIMa
olje na platnu

80 × 80 cm
2015

P103
tecnica mista su affresco
80 x 60 cm
2015

FaKE PlaSTIc TREE
olje na platnu

80 × 80 cm
2015

Valentina Angeli je rojena v Perugi (Italija). Univerzitetni študij 
je zaključila v Terni, kjer je znanje slikarstva nadgrajevala pri 
uveljavljenih slikarjih. Sodelovala na številnih samostojnih in 
skupinskih razstavah doma in tujini (Torino, Bordeaux in v Braziliji 
/ Salvador de Bahìa). Leta 2011 se je predstavila z večjo slikarsko 
razstavo v  Pinacoteca di Recanati in v Villa Colloredo Mels. 
Udeležuje se tudi različnih mednarodnih simpozijev doma in v 
tujini.

ITalIJa

PINO BONANNO
Pino Bonanno je diplomiral na primerjalni književnosti in 
umetnostni zgodovini na univerzi  Ca Foscari v Benetkah. Deluje 
kot pisatelj, slikar in likovni kritik. Je tudi idejni oče umetniškega 
gibanja “Chromatismo Ermetico” (Hermetični kromatizem). Kot 
organizator in likovni kritik je udejanjil veliko mednarodnih srečanj 
v Italiji in v srednji Evropi. Njegova slikarska dela se nahajajo v 
številnih privatnih in državnih zbirkah po celem svetu.

STEFANO CESCON
Stefano Cescon je rojen leta 1989 v Pordenone (Italija). Na 
Accademia di Belle Arti v Benetkah je študiral slikarstvo pri prof.
Carlo di Raco, diplomiral na Accademia “Cignaroli” v Veroni. 
Od leta 2013 sodeluje na številnih samostojnih in skupinskih 
predstavitvah, mednarodnih likovnih delavnicah v Italiji, Avstriji, 
Sloveniji. V letu 2015 je prejel tudi nagrado  “Frase got Talent”. Živi 
in ustvarja v Oderzo (TV), Italija.
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PEJSaŽ
akril na platnu

30 × 40 cm
2010

ALFRED DE LOCATELLI

lOČENE POTI
akril, pesek, platno
40 × 150 cm
2013

Alfred De Locatelli je rojen leta 1960 v Postojni. Leta 1987 je 
diplomiral na Accademii di Belle Arti v Benetkah, smer dekoracija. 
Vzporedno je na šoli Obrtniških mojstrov čevljarstva v Stra 
diplomiral iz oblikovanja obuval. Po letih ukvarjanja z oblikovanjem 
in dekoracijo se je posvetil pedagoški dejavnosti na Accademii 
di Belle Arti v Milanu, kjer poučuje. Samostojno in skupinsko 
razstavlja tako doma v Italiji kot tudi v tujini. Živi in dela v Milanu 
ter v Gorici.

ITalIJa

SUZANNE KIRÁLY - MOSS
Suzanne Király-Moss je rojena leta 1937 v Chicagu, Illinois, ZDA. Študirala je slikarstvo na akademiji The Art Students League of New York. 
Študij je nadaljevala na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu in na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju, kjer je leta 1967 diplomirala 
in tudi magistrirala. Je članica ZDSLU in DLUPP. Sodelovala je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in po Evropi. Prejela 
je več nagrad za svoje delo.

MaDŽaRSKa

ENDRE GÖNTÉR

2PaSTI
akril na platnu

50 × 50 cm
2015

Endre Göntér je rojen 19. februarja 1949 v Dobrovniku. Študiral je 
na Pedagoški akademiji v Mariboru, kjer je diplomiral na oddelku 
za likovni pouk pri prof. Ludviku Pandurju in Maksu Kavčiču. Do 
upokojitve je bil vrsto let tehnični urednik tednika Vestnik. Bil je 
ustanovitelj likovne skupine GRUPA 676. Leta 1987 je bil sprejet v 
ZDSLU, od leta 1992 je član DLUPP. Imel je številne samostojne in 
skupinske razstave, dobil pa je tudi priznanja in nagrade.



21

SKOZI OKNO
olje na kartonu
52 × 53 cm
2005
(last Galerije-Muzeja Lendava)

ORaČ - SEJaČ
mešana tehnika, lesonit

50 × 70 cm

MaDŽaRSKa

KOTNYEK ISTVÁN
Kotnyek István je rojen leta 1948 v Somogyszentmiklósu na 
Madžarskem. Končal je šolo za dekoraterstvo v Budimpešti. Poleg 
slikarstva se ukvarja še s fotografijo in filmom. Za svoje likovno 
udejstvovanje je leta 1992 prejel nagrado Zala’Art, leta 1993 pa 
mu je županija Zala podelila priznanje za njegovo delo. Živi in dela 
v Nagykanizsi.

CSUTA GYÖRGY
Csuta György je rojen leta 1952 v mestu Békés 
(Madžarska). Leta 1970 konča umetniško gimnazijo 
v Szegedu. Razstavlja na samostojnih in skupinskih 
razstavah doma in po svetu. Leta 1993 je v rodnem 
Békésu ustanovil svojo likovno kolonijo z imenom Csuta. 
Leta 1997 prejme nagrado Pro Urbe mesta Békés, 
leta 2012  pa je imenovan za častnega občana. Je 
član Društva madžarskih likovnih umetnikov in kurator 
Madžarske umetniške fundacije.

MOTIV
akvarel na papirju

52 × 75 cm
1997

(last Galerije-Muzeja Lendava)

LÁSZLÓ NEMES
László Nemes je rojen 11. aprila 1948 v Kolozsváru 
(Cluj, Romunija). Leta 1975 diplomira na slikarski in 
pedagoški smeri ALU-Jon Andreesc. Od leta 1990 
živi na Madžarskem v Zalaegerszegu. Je član Zveze 
madžarskih likovnih umetnikov. Od leta 1995 Društva 
madžarskih akvarelistov, ter član Društva slovenskih 
likovnih umetnikov Maribor. Razstavlja na samostojnih in 
skupinskih razstavah doma v tujini. Za svoje delo je prejel 
priznanja. 
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IGOR ZIROJEVIĆ

OGRaDE
akril na platnu
2 × 90 × 90 cm
2013

POZablJENa MESTa 3
akril na platnu

50 × 60 cm

ENTROPIJSKI PEJZaŽI
fotografija

26,3 × 39,5 cm
2014

Igor Zirojević  je rojen 1967 v Puli. Je fotograf, grafični oblikovalec 
in arhitekt. Diplomiral je na Fakulteti za Arhitekturo v Ljubljani. Leta 
1998 je ustanovil Stožer - studio za grafično oblikovanje, fotografijo 
in vizualne komunikacije. Poleg oblikovanja se nenehno ukvarja 
s fotografijo in realizira vrsto umetniških fotografij. Sodeluje na 
samostojnih in skupinskih razstavah.

HRVaŠKa

PATRICIJA PURGAR
Patricija Purgar je rojena 1990 v Zagrebu.  Leta 2013 je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (magistra slikarstva). Od 
leta 2013 je članica Hrvaškega društva likovnih umetnikov. Do sedaj je imela 4 samostojne in 8 skupinskih razstav. Živi in dela v Zagrebu. 
W: www.patricijapurgar.com

NINA IRIS BEŠLIĆ
Nina Iris Bešlić je zaključila srednjo Šolo za likovno umetnost v 
Splitu leta 2004. Diplomirala je na ALU v Zagrebu. Po študiju, je 
bivala eno leto v Angliji. Razstavljala je na 11 samostojnih in 20 
skupinskih razstavah doma in v tujini. Je dobitnica ene nagrade. 
Uporablja načela recikliranja leta 2010 začne svoj samostojni 
projekt “Recycle and Wear”. Je članica HDLU, HZSU, Radione in 
HULUK.  W: www.ninabeslic.com
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RON WEIJERS

aRKTIČKI ZIMSKI PEJSaŽ S JEZEROM
diptih, 2 × 90 × 90 cm

THETaDROM VII
akril na platnu

50 × 70 cm
2011

MOVING ON I
mešana tehnika

60 × 90 cm 
2015

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).

HRVaŠKa

DANKO FRIŠČIĆ
Danko Friščić je rojen leta 1970 v Zagrebu. Leta 1994 se vpiše na 
ALU v Zagrebu, kjer diplomira iz slikarstva. Imel je več samostojnih in 
skupinskih razstav doma in v tujini. Leta 1995 dobi nagrado rektorja 
Univerze v Zagrebu za slikarstvo, leta 2014 pa nagrado HDLU-a za 
najboljšo razstavo v letu 2014. Leta 2006 se zaposlil kot višji asistent 
na ALU v Zagrebu, kjer vpiše še podiplomski študij slikarstva. Je 
član HDLU-a in HULULK-a

ZDRAVKO MILIĆ
Zdravko Milić je rojen leta 1953 v Labinu. Leta 1977 
diplomira iz slikarstva na Accademia di Belle Arti v 
Benetkah. Leta 1988 študira mozaik na Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux - Arts v Parizu. Kot izredni profesor 
uči na Akademiji primjenjenih umjetnosti Sveučilišta v 
Reki.  Je član HDLU v Rijeki in v Zagrebu, Le Venezie v 
Trevisu (I). Prejel je več nagrad. Razstavljal je na več kot 
80 samostojnih in številnih skupinskih razstavah doma in 
v tujini.

NIZOZEMSKa
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ScHaTTENTWEGE 
Foto

60 × 80 cm
2014

NEMČIJa

CHRIS ENGELS
Chris Engels je rojena 1961 v Nemčiji. Diplomirala je na Evropski 
umetniški akademiji v Trierju. Med leti 2002-2006 je bila gostujoča 
študentka na Akademiji za likovno umetnost v Nürnbergu. 
Je članica Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK), ter 
mednarodnega umetniškega združenja. Sodelovala je na številnih 
likovnih simpozijih, delavnicah, ter samostojnih in skupinskih 
razstavah doma in v tujini. 

WERNER NEUWIRTH
Werner Neuwirth je rojen v Gurku v Avstriji. Leta 1975 študira 
svobodno slikarstvo na Karl Bohrmann (Städel) v Frankfurtu / 
Main. Do leta 1990 deluje tudi kot glasbenik. Od leta 2003 je član 
Darmstädter Sezession. Imel je številne samostojne in skupinske 
razstave doma in v tujini. Njegova dela se nahajajo v državnih 
in mednarodnih privatnih zbirkah. Dela kot svobodni umetnik v 
Rüsselsheimu (Hessen) in Gurk (Koroška).

POlJSKa

bREZ NaSlOVa
mešana tehnika

29 × 29 cm
2013

MAŁGORZATA CHOMICZ
Małgorzata Chomicz je rojena leta 1970 v Olsztyn (Poljska). Leta 
1995 je diplomirala na ALU v Poznańu. Od leta 2007 je izredna 
profesorica na Univerzi Varmia - Masuria v Olsztynu.  Imela je 
50 samostojnih razstav in sodelovala je na več 150 skupinskih 
razstavah, grafičnih bienalih doma in v tujini. Za svoje delo je 
prejela številne nagrade in priznanja, mdr. nagrado župana mesta 
Olsztyn za delo na področju kulture. Živi v mestu Ripa ( Italija).

PEJSaŽ
akril in kolaž
20 × 30 cm
2015
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MILENA GAJIĆ
Milena Gajić je rojena 1985 v Negotinu v Srbiji. Leta 2010 diplomira 
na oddelku za zidno slikarstvo na Fakulteti primenjenih umetnosti 
v Beogradu. Kasneje pa si je na isti fakulteti pridobila še naziv 
magistra umetnosti za uporabno slikarstvo. Od marca 2012 v Avstriji 
nadaljuje doktorski študij na Akademie der bildenden Künste Wien. 
V letih 2012 in 2013 je bila prejemnica Dositeja štipendije iz sklada 
za mlade talente Vlade Republike Srbije.

SRbIJa

NARCIS KANTARDŽIĆ
Narcis Kantardžić je rojen leta 1958 v Derventi. Leta 1982 je 
končal Akademijo likovnih umetnosti v Sarajevu. Bil je eden od 
pobudnikov likovne skupine Zvono (1982-1992) v kateri je deloval 
vseh 10 let njenega obstoja. Od leta 1984 je član društva ULUBiH 
in DLUM. Imel je številne samostojne in skupinske razstave doma 
in po svetu. Za svoje delo je prejel več nagrad. Uči v novonastali 
šoli risanja in slikanja nedaleč od ateljeja. Živi in ustvarja v Celju. 

bOSNa IN HERcEGOVINa

DRAGANA ANTONIĆ
Dragana Antonić je diplomirala je na Akademiji likovnih umetnosti 
v Sarajevu, na oddelku za Grafično oblikovanje, kjer je zaključila 
tudi podiplomski študij iz področja Fotografije. Zaposlena je na isti 
akademiji kot višja asistentka in sodeluje pri skupini predmetov s 
področja fotografije. Svoja avtorska dela je predstavila tako doma 
kakor tudi v tujini.

PEJSaŽ
foto-digitalni transformativni postopek - digital print

41 × 46 cm
2015

bREZ NaSlOVa
mešana tehnika

2015

bREZ NaSlOVa
olje na platnu
73 × 77 cm
2013 
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AMELA HADŽIMEJLIĆ
Amela Hadžimejlić je rojena 1969 v Ljubljani. Leta 1993 diplomira na ALU v Sarajevu, Bosna in Hercegovina na oddelku grafike. Leta 1998 
konča podiplomski študij grafike na isti akademiji. Od leta 1996 je članica ULUBiH (Bosna in Hercegovina HDLU). Dela kot profesor na 
grafičnem oddelku ALU v Sarajevu. Imela je 22 samostojnih razstav in sodelovala na več kot 150 razstavah doma in v tujini. Je dobitnica 
številnih umetniških nagrad.

bOSNa IN HERcEGOVINa

JEZUS VIZUETE
Jezus Vizuete se je rodil v Madridu. Zaključil je likovno šolanje iz 
slikarstva, freske in grafike. Svoje delo posveča španski pokrajini, 
ki jo obravnava z izrazito zemeljskimi toni. Razstavljal je na 
pomembnih razstavah v Španiji, Franciji, Italiji in v ZDA. Za svoja 
dela je prejel več domačih in mednarodnih priznanj.

PEJSaŽ
akril na platnu

90 × 90 cm
2010

NATAŠA MILOVANCEV
Nataša Milovancev je rojena leta 1967 v Skopju, Makedonija. 
Diplomirala je leta 1993 na Fakulteti za arhitekturo v Skopju, 
smer projektiranje. Leta 1995 diplomirala v razredu prof. Simona 
Semova na Fakulteti za likovno umetnost v Skopju, kjer leta 2003 
zaključi podiplomski študij. Je docentka na Inštitutu za zgodovino 
umetnosti in arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Skopju. 
Sodelovala je na številnih pomembnih razstavah v svoji državi in je 
dobitnica treh nagrad za svoje delo. Živi in dela v Skopju.

MINDER JaSTUK DaN 
akril na platnu
50 ×100 cm
2015

aRHITEKTURNI PEJSaŽ
mešana tehnika
23 × 33 cm
2011

MaKEDONIJa

ŠPaNIJa
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JULIEN PARCY
Julien Parcy je mlad francoski slikar, ki je odločno zakorakal po 
samostojni likovni poti in na njej izoblikoval samosvoj, prepoznaven 
stil izražanja. Videno mu prinaša ustvarjalni vzgib, ki ga v procesu 
beleženja vse bolj zapušča. Na slikovni površini tako ostajajo le 
posamezni detajli, s katerimi avtor ohranja stik z realnostjo. Ti so 
nežni, poetični in prefinjeni, prav takšni, kot je barvna paleta.

FRaNcIJa

JAN EJSYMONTT
Jan Ejsymontt je z diplomo na Univerzi v Walesu pridobila naziv 
bachelor of Arts Hons. Delala je kot oblikovalka v podjetjih v Veliki 
Britaniji in Franciji. Njena samostojna razstava “One in Nine” je 
vključevala velike instalacije iz naplavljenega lesa, 3D del in poezije. 
Sodelovala je v več umetniških skupinah. Začela je z delavnicami 
kjer se umetnost povezuje z glasbo. Vodi galerijo v mestnem jedru 
Rovinja/CRO. W: www.ateliersottomuro.com

PEYSaGE
monotipija

18,5 × 18,5 cm
2010

“MOTHER EaRTH QUaKES”
Acrylic on canvas with elephant dung paper Bodhi 

leaves, gold leaf and Nepalese prayer flags
70 × 80 cm

2015

ODKRITI NOV SVET
mešana tehnika
50 × 70 cm
2015

DANIEL ZANCA
Daniel Zanca se je rodil v Tuniziji. Je slikar, kipar, oblikovalec in svoja 
likovna snovanja posveča mediteranskemu prostoru. Sodeloval je 
na pomembnih razstavah v Parizu, Civitanova Marche, Bordeaux. 
Izdelal je pomembne skulpture velikih dimenzij posvečene morju. 
Njegove slike velikih dimenzij se nahajajo v muzejih sodobne 
umetnosti v Arlesu in Nimesu. W: www.danielzanca.com

aNGlIJa
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bREZ NaSlOVa
fotografija

JAY MILDER
Jay Milder je rojen 1934 v Omahi, Nebraska.  Ja ameriški slikar 
figurativnega ekspresionizma druge generacije New Yorške šole. 
Leta 1958 je bil soustanovitelj City Gallery v Chelsea section v New 
York City. Leta 1954 je v Parizu študiral kiparstvo (z Ossip Zadkina) 
in slikarstvo (z Andre Lhote). Leta 1956 pa študira slikarstvo na 
Chicago Art Institute. Njegova dela so v stalni zbirki mnogih 
mednarodnih galerij. Prejel je številne nagrade.

ZDa

ANA MLINAR
Ana Mlinar je rojena v Ljubljani, sedaj pa že dobrih 7 let prebiva 
v Montrealu, kjer opravlja poklic oblikovalke spletnih strani. Ob 
prostem času se ukvarja s fotografijo zapuščenih zgradb in 
oblikovanjem nakita. Izbrana fotografija je pogled na mesto in 
okolico s strehe zapuščene tovarne.

bREZ NaSlOVa
fotografija

POKRaJINa
akril na papir

50 × 50 cm
2009

PIERRE - LUC RIVEST
Pierre - Luc Rivest prihaja iz Montreala. Že od malih nog rad 
obiskuje zapuščene zgradbe in preko fotografije dokumentira 
njihovo stanje. Inženirski poklic in neskončna radovednost sta ga 
je pripeljala do raziskovanja mestnih infrastruktur, kot sta vodovod 
in kanalizacija. Izbrana fotografija je bila posneta med rušenjem 
hotela v mestu.

KaNaDa
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SUMIKO KIYOHARA
Sumiko Kiyohara je rojena leta 1951 v Komaganu na 
Japonskem. Zaključila je študij na Fakulteti za sociologijo 
v Tokiu (1970-1974). Od leta 1974 živi v Stockholmu. Na 
Švedskem se je v likovni umetnosti izpopolnjevala s študijem 
na privatni umetniški šoli, dodatno pa se je izobraževala še 
pri umetnici - akvarelistki Rii Roes Schwarts v Stockholmu 
in s popotovanjem po Provansi. Imela je več samostojnih in 
skupinskih razstava doma in v tujini.

JaPONSKa

GALINA SAPUNZHI
Sapunzhi Galina je rojena 8. junija 1970 v vasi Bagate v Ukrajini. 
Leta 2002 je diplomirala na Sophia Art Academy v Bolgariji. 
Istega leta je začela poučevati slikarstvo na oddelku vizualnih 
umetnosti na State Humanities University Izmail. Do sedaj je imela 
4 samostojne in preko 30 skupinskih razstav doma in v tujini. Njena 
dela so razstavljena v zasebnih zbirkah in galerijah po svetu. Je 
članica nacionalne zveze ukrajinskih umetnikov.

POKRaJINa
akvarel in kolaž

40 × 50 cm
2015

PlETNa
olje na platnu

50 × 60 cm
2015

V VSE SMERI
akril na platnu
70 × 100 cm
2014

KEIKO MIYAZAKI
Keiko Miyazaki je rojena leta 1978 na Japonskem (Ehime). 
Študirala je ne BA Fine Art at Northumbria University. Magisterij je 
nadaljevala na sledečih univerzah: na izmenjalnem študiju na ALU 
v Ljubljani (2004), ter grafično umetnost na ALU v Krakovu, Poljska 
(2005). Imela je številne skupinske razstave in nekaj samostojnih 
doma in v tujini. Prejela je nagrado Sakaide Art Grand Prix leta 
1999, Kagawa.

UKRaJINa
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bOHINJ
olje na platnu,

50 × 70 cm
2015

EKATERINA LEMESHEVA
Ekaterina Lemesheva je rojena 17. decembra 1985 v Izmail v 
Ukrajini. Leta 2008 diplomira  kot umetnik oblikovalec na State 
Humanities University Izmail. Od leta 2007 je učiteljica slikanja v 
Izmail Children’s Art School. Udeležuje se lokalnih, ukrajinskih in 
mednarodnih razstavah in Plein airs. Leto 2010 opravi magisterij iz 
grafike v ukrajinski državni pedagoški univerzi D.K.Ushinskiy. Je 
članica Nacionalne zveze ukrajinskih umetnikov.

UKRaJINa

BERKO
Berko s pravim imenom France Bečič je rojen 8. marca 1946 v Ljubljani. Obiskoval je SŠOF v Ljubljani. Leta 1965 in 1966 je bil na študijskem 
potovanju po Grčiji in Italiji. Študijsko pot je nadaljeval na Pedagoški akademiji Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1968 diplomiral pri prof. 
Zoranu Didku. Leta 1973 je nadaljeval študijska potovanja po Nemčiji, Nizozemski, Franciji in Švici.  Leta 1974 je dobil status samostojnega 
umetnika. Živi in dela v Škofji Loki.

laSTNa PODOba
digitalna grafika

62 × 91 cm
2014

HERMAN GVARDJANČIČ
Herman Gvardjančič je študiral na Pedagoški akademiji v Ljubljani 
(1963–1964), nato pa slikarstvo na ALU v Ljubljani (1964–1968), 
kjer je leta 1971 magistriral. Najprej je bil profesor risanja in slikanja 
na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, od leta 1997 pa na ALUO v 
Ljubljani. Imel je več kot 76 samostojnih razstav. Za svoje delo je 
prejel številne nagrade: Groharjevo nagrado; leta 1981 nagrado
Prešernovega sklada za delo na razstavi Atelje leta 1980 v Likovne
salonu Riharda Jakopiča; leta 1990 Jakopičevo nagrado.

KRaJINa
akril na platnu
90 × 96 cm
2015

izbrani gostje festivala



31

LUCIJAN BRATUŠ
Lucijan Bratuš je rojen 16. februarja 1949 v Vipavi. Študiral je 
slikarstvo na ALUO v Ljubljani. Leta 1973 je končal magistrski 
študij grafike pri prof. Marjanu Pogačniku. Od leta 1987 
je profesor na ALUO v Ljubljani. Ukvarja se s slikarstvom, 
umetniško grafiko, kaligrafijo, grafičnim oblikovanjem in teorijo 
likovne umetnosti. Do sedaj je pripravil 60 samostojnih in več 
kot 170 skupinskih razstav doma in v tujini. Za svoje delo je 
prejel 15 nagrad in priznanj. 

izbrani gostje festivala

ČRTOMIR FRELIH
Črtomir Frelih je rojen leta 1960 (Nomenj, Bohinj). 1985 diploma 
ALU Ljubljana,  1990 zaključil specialistični študij grafike ALU 
Ljubljana, 1997 magisterij znanosti iz likovne didaktike, prav tam. 
Je redni profesor za grafiko na Oddelku za likovno pedagogiko, 
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Področja delovanja: 
grafika, slika, risba, likovna pedagogika, likovna teorija. 

GORa 5
akril na platnu

60 × 80 cm
2015

KUP OblaKOV
akril na platnu

80 × 60 cm
2014

DEDKOVa HIŠa 2
akril na platnu
100 × 90 cm
2015

VELJKO TOMAN
Vejko Toman je rojen 1944 v Splitu. Leta 1964 se je vpisal na 
Pedagoško akademijo (likovni oddelek), kjer je leta 1966 absolviral. 
Študij slikarstva je leta 1971 končal na ALU v Ljubljani, kjer je leta 
1975 zaključil še specialistični študij restavratorstva. Imel je okoli 
150 samostojnih razstav doma in v tujini. Sodeloval je na več kot 
200 skupinskih razstavah, od katerih je bilo preko 60 žiriranih. Za 
svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja.
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GREGOR PRATNEKER
Gregor Pratneker je rojen 1973 v Mariboru, kjer tudi  živi 
in ustvarja. Leta 2006 je diplomiral na Oddelku za likovno 
umetnost na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Študij nadaljuje na 
ALUO v Ljubljani, kjer leta 2012 magistrira. Leta 2013 prejme 
prvo nagrado Majskega salona 2013, ter nagrado DLUM 2013. 
Istega leta dobi status samostojnega ustvarjalca na področju 
kulture. S sliko »Zimsko jutro« je oktobra 2014 sodeloval na 
legendarnem Jesenskem salonu v Parizu.

izbrani gostje festivala

MILENA GREGORČIČ
Milena Gregorčič se je rodila leta 1952 v Ljubljani. Leta 1976 je 
na ALU v Ljubljani diplomirala iz slikarstva. Na isti akademiji 
opravi specialko za grafiko, kjer magistrira leta 1978. Ukvarja se 
s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Svoja dela je predstavila na 
62 samostojnih in na preko 350 skupinskih razstavah. Za svoje 
delo je prejela 19 nagrad in priznanj, doma in v tujini. Od leta 1976 
je članica Društva likovnih umetnikov Ljubljana. 

SlOVO DNEVU
olje na platnu

70 × 90 cm
2015

ZRaK 2
akril na prosojni foliji

36 × 36 cm
2015

Ob ObalI
olje na platnu
70 × 100 cm
2013

IGOR BANFI
Igor Banfi je rojen 1973 v Murski Soboti. 
Študiral je na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, 
kjer je leta 1997 diplomiral pri prof. 
Andreju Jemcu. Podiplomski študij je 
končal leta 2000 pod mentorstvom prof. 
Lojzeta Logarja. Od leta 2000 ima status 
samostojnega ustvarjalca na področju 
kulture. Je član Društva likovnih umetnikov 
Prekmurja in Prlekije in ZDSLU. Živi in 
ustvarja v Ljubljani in Murski Soboti.
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ALEŠ SEDMAK
Aleš Sedmak je rojen 6. januarja 1952 v Postojni. Med 
letoma 1972 in 1976 je študiral slikarstvo na ALUO, kjer je 
leta 1980 diplomiral. Leta 1974 je bil ustanovitelj in vodja 
delavnice SOG (od leta 1975 - 1978) pri študentskem 
društvu FORUM. Od 1983 - 1987 je bil predsednik Društva 
likovnih umetnikov slovenske obale. Med drugim je bila 
leta 1987 po njegovi zaslugi v Izoli ustanovljena galerija 
primorskih likovnih ustvarjalcev Insula. Od leta 2011 je 
predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. 

izbrani gostje festivala

MOJCA SMERDU
Mojca Smerdu je rojena je leta 1951 v Ljubljani. Leta 1974 je končala 
ALU v Ljubljani, ter nato leta 1976 še specialko za kiparstvo pri 
prof. Dragu Tršarju. Sodelovala je na številnih razstavah doma in 
v tujini, mednarodnih simpozijih in kolonijah ter za svoja dela med 
drugimi prejela tudi študentsko Prešernovo nagrado leta 1976, ter 
vrsto nagrad na Bienalih male plastike v Murski Soboti. Živi in dela 
kot samostojna umetnica v Ljubljani.

IMPRESIJa II
akril na platnu

50 × 70 cm
2015

TaVaNJE I
akril na platnu
50 × 70 cm
2015

ValObRaN IZ bETONSKIH TETRaPODOV 
črnilo na armiranem cementu
27 × 46 × 3 cm
2014

POKRaJINa
6,5 × 16 × 7 cm

1998

UROŠ POTOČNIK

AZAD KARIM

Uroš Potočnik je rojen leta 1974 v Slovenj Gradcu. Leta 2006 je 
diplomiral iz slikarstva na ALUO v Ljubljani in leta 2012 opravil 
magistrski študij (“Fotoslika”). Deluje na področjih slikarstva, 
fotografije, videa, znanstvene ilustracije, nois rocka, alternativne in 
eksperimentalne glasbe. Med drugim prejme: leta 2006 Študentsko 
Prešernovo nagrado za slikarstvo, leta 2015  Jakopičevo priznanje 
za slikarstvo. Živi v Belih vodah nad Šoštanjem.

Azad Karim je rojen leta 1954 v Arbilu - Kurdistan v severnem delu 
Iraka. Študiral je na Inštitutu za likovno umetnost v Bagdadu. Študij 
je nadaljeval v tujini in tako je leta 1976 prišel v Slovenijo. Leta 1980 
diplomira iz slikarstva na ALU v Ljubljani. Leta 1983 pa konča še 
magistrski študij grafike. Razstavljal je na številnih samostojnih in 
skupinskih razstavah, tako v Sloveniji kot v tujini. Za svoje delo je 
prejel vrsto nagrad. Živi in ustvarja v Ajdovščini.
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ROBERT LOZAR
Robert Lozar je rojen 3. novembra 1967 v Novem mestu. 
Leta 1993 je diplomiral pri prof. Metki Krašovec na ALU 
v Ljubljani. Leta 1992 je prejel študentsko Prešernovo 
nagrado ALU v Ljubljani. Od leta 1995 do 2000 je bil 
odgovorni oz. glavni urednik revije Likovne besede. Od 
1994 ima status samozaposlenega na področju kulture. 
Leta 2006 je prejel delovno štipendijo Ministrstva za 
kulturo RS. Atelje v Gradcu in v Beli krajini.

izbrani gostje festivala

TANJA ŠPENKO
Tanja Špenko je rojena 31. julija 1956 v Ljubljani. Leta 1979 
je diplomirala iz slikarstva na ALU v Ljubljani pri prof. Štefanu 
Planincu. Razstavljati je začela leta 1979. Sodeluje na mnogih 
skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini. Njena likovna 
dela so med drugim: v Moderni galeriji Ljubljani, Mednarodnem 
grafičnem likovnem centru v Ljubljani. Za svoja dela je prejela tudi 
številne nagrade med drugim:  leta 1984 Zlato ptico.

alI bOŠ
mešana tehnika na platnu

60 × 70 cm,
2013

Za VEDNO JESEN
akril na papirju

100 × 70 cm
2015

Iz serije “MaNGROV”
bron, kamen
70 × 30 × 35 cm
2013

MILENA BRANISELJ
Milena Braniselj je rojena 12. avgusta 1951 v 
Ljubljani. Leta 1977 diplomira na ALU v Ljubljani, 
smer kiparstvo pri profesorju Slavku Tihcu, pri 
katerem leta 1979 konča kiparsko specialko. Njeno 
poglavitno delo je raziskovanje gibanja v kiparstvu. 
V Sloveniji in v tujini ima postavljenih 44 javnih 
del in mobilov na veter. Od leta 1977 je imela 57 
samostojnih in preko 250 skupinskih razstav doma 
in v tujin. Prejela je tudi nagrade in priznanja za svoje 
delo.
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OPOJNI VRTOVI
akril na platnu
70 × 80 cm
2014

FRANC GOLOB
Franc Golob je rojen leta 1941 v Celju. Študiral 
je pri prof. Mariju Preglju in Maksimu Sedeju na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Leta 1970 
je diplomiral iz slikarstva na temo “Izložbeno okno 
kot likovni prostor”. Je slikar, fotograf in grafični 
oblikovalec. Imel je 56 samostojnih razstav.

ŽARKO VREZEC
Žarko Vrezec je rojen 18. avgusta 1950 
v Ljubljani. Končal je Šolo za oblikovanje 
v Ljubljani (1965-1969). Študiral je na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani 
(1970-1974). Razstavljal na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah, 
na razstavah slovenske umetnosti in 
na mednarodnih razstavah doma in na 
tujem.

izbrani gostje festivala

ANDREJ JEMEC
Andrej Jemec je rojen 29. novembra 1934 v Ljubljani. Študiral 
je slikarstvo in grafiko na ALU v Ljubljani, kjer diplomira 
leta 1958. S štipendijo Prešernovega sklada se študijsko 
izpopolnjuje v Parizu (1963-64), v ateljeju J. Friedlaenderja in 
v Londonu. Med leti 1962-1973 dela kot svobodni umetnik. 
Nato pa poučuje risanje in slikanje na ALU v Ljubljani (1964-
1999). Za svoje delo je prejel številne domače in mednarodne 
nagrade med njimi tudi Prešernovo nagrado za življenjsko 
delo in Jakopičevo nagrado. 

Iz ciklusa “SUblIMNE 
POKRaJINE” (b. N.)

akril, barvni svinčnik - papir, les
23 × 50 cm

MEGlIcE
akril na platnu

48 × 60 cm
2009

GIVE ME lIbERTY OR GIVE ME DEaTH
Sujaia, Gaza
fotografija
18. 9. 2014 

MATIC ZORMAN
Matic Zorman je rojen 10. decembra 1986 v Kranju. 
Njegova dela so bila večkrat mednarodno nagrajena, 
leta 2013 je bil sprejet med vzhajajoče talente agencije 
Reportage by Getty Images, letos je bil v ožjem izboru 
selekcije 30 najboljših fotografov pod 30 let agencije 
Magnum. 2015 je na festivalu Slovenia Press Photo prejel 
nagrado za najboljšo fotografijo leta, leta 2012 pa za 
najboljšo reportažo.
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JONI ZAKONJŠEK
Joni Zakonjšek je rojena 22. septembra 1974 v Kopru. Po gimnaziji 
je dve leti preživela v Londonu in tam dokončala Foundation Course 
of Art na White Chapel Art School. Leta 2003 diplomira iz slikarstva 
na  ALUO v Ljubljani. Od 2004 je samostojna likovna ustvarjalka. 
Imela je vrsto samostojnih razstav v priznanih razstaviščih ter se 
udeležila številnih skupinskih razstav doma in v tujini. Za svoje 
ustvarjalno delo je prejela vrsto nagrad in priznanj.

NaROČJE DNEVa Velika sela
olje na platnu
100 × 100 cm

2013-2014

EMIL JALOVEC
Emil Jalovec je rojen leta 1976 v Kranju.
Ustvarja od leta 1999. Sodeloval je na 
več samostojnih in skupinskih razstavah 
v domovini in po svetu. Za svoje delo je 
prejel več priznanj.

lOKVaNJI
fotografija

30 × 30 cm

DOVŽaNKa I
fotografija
30 × 30 cm

BOŠTJAN GUNČAR
Boštjan Gunčar je rojen 7. Septembra 1963 v Kranju. Po končani 
srednji šoli je vpisal študij Biologije v Ljubljani , kasneje pa  še 
VŠOD Kranj. Že v srednji šoli je pokazal nadarjenost in veselje 
do fotografije in v tistem obdobju tudi dobil prva pomembnejša 
priznanja in nagrade za svoje fotografije. Deluje v Kranju kot 
samostojni fotograf na področju umetniške in komercialne 
fotografije.
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ARNE HODALIČ
Izr. Prof. Arne Hodalič-fotoreporter, publicist, potapljač, 
jamar. Od 1987 poklicni fotograf, sodeluje s pomembnejšimi 
slovenskimi in svetovnimi revijami (objava reportaž). Udeležil 
se je številnih fotografskih ekspedicij po svetu, sodeloval 
kot fotograf in aktivni udeleženec. Pripravil nekaj odmevnih 
fotografskih razstav doma in po svetu. V ameriški izdaji 
National Geographica objavil reportažo o podvodni arheologiji 
v reki Ljubljanici. Urednik fotografije pri slovenski izdaji revije 
National Geographic, gostujoči predavatelj za fotografijo 
na Fakulteti za družbene vede, izredni profesor za področje 
fotografije na VIST-u (Visoka šola za storitve).

izbrani gostje festivala

SREČO DRAGAN
Srečo Dragan je študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani, 
kjer je leta 1971 magistriral. Leta 1968 je bil član skupine 
OHO in z njo razstavljal v Ljubljani in Zagrebu. Leta 
1969 je z Nušo Dragan posnel prvi video art v nekdanji 
Jugoslaviji. Je avtor več kot 51 samostojnih  in 19 
skupinskih razstav in festivalov doma in v svetu. Od leta 
1987 predava video in nove medije na ALUO v Ljubljani. 
Njegova dela so v zbirkah in muzejih moderne in sodobne 
umetnosti doma: MG Ljubljana, UGM Mariboru in v tujini: 
Muzej sodobne umetnosti / Beograd, Arhiv Beneškega 
bienala / Benetke, Neue Gallerie - zbirka TRIGON 
/ Gradec, galerija / Varšava, Center CAYC Buenos 
Aires, videoteka evropskega videa LVA / London. Živi v 
Ljubljani, kjer svoja najnovejša dela ustvarja na področju 
novo medijske umetnosti, videa in interaktivnih instalacij.

IRaN 2014

SONIFIKacIJa PODObE-POKRaJINa a, b, c
interaktivna video -  zvočna instalacija

GOING SOUTH
video instalacija
2009

NIKA OBLAK & PRIMOŽ NOVAK
Nika Oblak & Primož Novak kot umetniški tandem sodelujeta od leta 2003. Njuna dela so bila predstavljena na Sharjah Biennial, Japan 
Media Arts Festival v Tokiju, Istanbul Biennial, Biennale Cuvee v Linzu, Transmediale v Berlinu, na FILE v Sao Paulo... Sta prejemnika številnih 
štipendij in nagrad, med drugim CYNETART Award, ki jo podeljuje Trans-Media-Akademie Hellerau v Dresdnu.

video instalacije
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BONI ČEH
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.

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. 

bREZ NaSlOVa diptih I.
akril na platnu

90 × 160 cm
2015

MaPIRaNJE DUŠE – diptih
mešana tehnika

90 × 180 cm
2015 

ROllER cOaSTER
vulkanski pesek, saharski pesek, akril
90 × 70 cm
2014 - 2015

ANDREJA ERŽEN
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.

bESEDa ŽIRIJE…
Letošnji, že kar 4. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj, je posvečen sodobni krajini, ki v današnjem svetu, vsesplošno 
sprejete dekadence neoliberalistične družbe, marsikateremu gledalcu vrača vero v davno pozabljene vrednote. Člani strokovne 
žirije, smo se pri samem izboru osredotočili predvsem na predpisano likovno tematiko in samo estetiko vizualno likovne 
podobe, ki je navsezadnje tudi odraz likovne kvalitete posameznega avtorja. Udeleženci festivala nam s svojimi deli v različnih 
likovnih tehnikah ponujajo idealen vpogled na krajinski motiv danes oziroma nam kot pretanjeni opazovalci narave s svojo 
izrazno močjo odpirajo in nakazujejo nove razvojne možnosti pri interpretaciji enega izmed najstarejših likovnih motivov.

Predsednik žirije aljaž Pogačnik, višji kustos
Gornjesavski muzej Jesenice 
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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.

LOJZE KALINŠEK
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.

POTOVaNJE SKOZI ČaS
akril na platnu

70 × 100 cm
2015

URbaNa KRaJINa I.
mešana tehnika

50 × 70 cm
2015 

PO NEVIHTI PRIDE SONcE
akril
70 × 90 cm
2015

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.
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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).

MIHA PERČIČ
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.

DNK KRaJINE II, mešana 
tehnika na aluminiju

90 × 150 cm
2015

aSFalTIRaNO POlJE
mešana tehnika na papirju

70 × 100 cm
2015

SODObNa POKRaJINa
kolaž, obarvan les, kovina, plastika
53,3 × 22,2 × 5,6 cm
2015

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.
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BRIGITA POŽEGAR MULEJ
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.

JOŽE STRAŽAR
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

VaJa Za GOZDNa Tla
olje na platnu

60 × 85 cm
2015

ODMEV MElODIJ
bron

39 × 30 × 20 cm
2009

POKRaJINa Ob MEJI II
olje na platnu
45 × 60 cm
2015

ZMAGO PUHAR
Zmago Puhar je rojen leta 1952 v Kranju. Na ALUO v 
Ljubljani je leta 1977 diplomiral iz slikarstva. Sodeloval na 
več kot 60 samostojnih razstav po Sloveniji in v evropskih 
državah, ter v New Yorku. Poleg tega je sodeloval na 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.
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META ŠOLAR
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.

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.

SHIRaKaWa-GO
olje na platnu

30 × 40 cm
2015

METaFIZIČNa laGUNa
asemblaž

90 × 60 × 16 cm
2015

“YaKUSHUMa (JaPONSKa)”
kolaž
60 × 60 cm
2015

MARUŠA ŠTIBELJ
Maruša Štibelj se je izobraževala 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. W: www.marusastibelj.com
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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.

TIHOŽITJE
olje na platnu

75 × 95 cm
2014

“Na SONČNI STRaNI alP”
akril na platnu,
40 × 40 cm
2015

CVETO ZLATE
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.

in memoriam

DaVIDOV VRT
akril na platnu
150 x 100 cm
1994

Lojze Logar se je rodil 30. Julija 1944 v Mežici in umrl 12. oktobra 2014 v Izoli. Študiral 
je slikarstvo na ALU v Ljubljani (1964-68), kjer je 1970 končal grafično specialko. Leta 
1974 se je kot štipendist DAAD izpolnjeval v Zahodnem Berlinu. Do leta 1990 je delal 
kot svobodni umetnik, od leta 1991 pa poučeval na ALU v Ljubljani. Sodeloval je na 
številnih mednarodnih grafičnih razstavah, na katerih je prejel več nagrad: leta 1987- 
nagrada Prešernovega sklada, leta 1994 - Jakopičeva nagrada. 

LOJZE LOGAR
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Henrik Marchel se je rodil 9. novembra 1929 v Otočah na Gorenjskem 
in umrl 11. julija 2014 v Kranju. Po končani šoli za umetno obrt v 
Ljubljani se je leta 1954 vpisal na ALU v Ljubljani, kjer je leta 1959 
diplomiral. Leta 1971 je dobil status svobodnega umetnika. Pripravil 
je preko 50 samostojnih in preko 100 skupinskih razstav doma in 
v tujini. Prejel je Prešernovo nagrado Gorenjske (1964), Prešernovo 
nagrado gorenjskih občin (1983), Prešernovo nagrado mesta Kranj 
za kulturne dosežke (2000).

Zvest Apollonio se je rodil 15. maja 1935 v Bertokih in umrl 25. 
marca  2009 v Bertokih. Leta 1960 je diplomiral na ALU v Ljubljani, 
štiri leta kasneje pa zaključil slikarsko specialko pri prof. Gabrijelu 
Stupici. Med leti 1973 in 1990 je bil redni profesor za grafiko na 
ALU v Ljubljani. Prejel je več kot 30 domačih in mednarodnih 
nagrad med drugim: nagrado Prešernovega sklada in Jakopičevo 
nagrado. Sodeloval je na več kot tristo skupinskih razstavah in imel 
več kot sto samostojnih razstav.

ZVEST APOLLONIO

HENRIK MARCHEL

POPlaVa
akril na platnu
60 × 80 cm
1969

bEla POKRaJINa
akril na platnu
90 × 100 cm
2015

POKRaJINa
akril na platnu
76 × 95 cm
1994

Zmago Jeraj se je rodil 9. novembra 1937 v Ljubljani in umrl 28. marec 2015 na  
Ptuju. Slikarstvo je študiral na ALU v Ljubljani in v Beogradu, kjer je leta 1960 tudi 
diplomiral. Študij slikarstva je nadaljeval na ALU v Ljubljani, kjer leta 1967 zaključi 
specialko. Leta 1969 se je v Londonu izpopolnjeval v grafiki, leta 1971 pa se je 
v Sovjetski zvezi posvečal staroruskemu slikarstvu. Zaposlen je bil kot izredni 
profesor (1997-2007) na ALUO v Ljubljani. Prejel je številne nagrade in priznanja 
med drugim: leta 1991 Jakopičevo nagrado in leta 2009 Prešernovo nagrado za 
življenjsko delo.

ZMAGO JERAJ

Vinko Tušek se je rodil 5. septembra 1936 v Ljubljani in umrl 10. januarja 2011 v 
Kranju. Študiral je na ALU v Ljubljani, kjer leta 1963 diplomira iz slikarstva. Ukvarjal 
se je s pedagoškim delom, bil je strokovni vodja za likovno dejavnost pri Zvezi 
kulturnih organizacij Kranj, do upokojitve 1999 je deloval kot samostojni kulturni 
delavec. Imel je 73 samostojnih in več kot 200 skupinskih razstav doma in v tujini. 
Za svoje delo je prejel številne nagrade med drugim: leta 1973 Prešernovo nagrado 
za Gorenjsko, leta 1982 nagrado Prešernovega sklada.

VINKO TUŠEK

POlJa
akril na lesu
74 × 97 cm

1966



45strokovni sodelavci, likovni kritiki in umetnostni zgodovinarji festivala

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

2 BARVI: RJAVA PANTONE 167 (PREHOD 100% - 10%)  CMYK: M 60%, Y 100%, K 18%              - 
                ČRNA 



46 prireditelji / podporniki

Likovno društvo Kranj  ZDSLU
http>\\likovnodrustvo-kranj.weebly.com

_

2 BARVI: RJAVA PANTONE 167 (PREHOD 100% - 10%)  CMYK: M 60%, Y 100%, K 18%              - 
                ČRNA 
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GALERIJA MESTNE HIŠE

PREŠERNOVA HIŠA

STEBRIŠ:NA DVORANA

MALA GALERIJA  LD KRANJ

zemljevid prizorišč
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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
GORENJSKI MUZEJ KRaNJ
ZaVOD Za TURIZEM KRaNJ
ZVEZa DRUŠTEV SlOVENSKIH lIKOVNIH UMETNIKOV
in mag. likovnih umetnosti KlaVDIJ TUTTa

izdal 

Zanj 

Zasnova in umetniško vodenje ProjeKta 2015

Urednik

Uvodni tekst

tekst o Dr. Cenetu avguštinu

Pozdravni nagovor

Uvodniki

Prevod teksta v angleški jezik

Fotografije

Biografski podatki

oblikovanje logotipa

oblikovanje

tisk

naklada

Likovno društvo Kranj - ZDSLU

Cveto Zlate

Klavdij Tutta

Klavdij Tutta

Darko Slavec

Damir Globočnik

Boštjan Trilar

Marjana Žibert

Marie-Thérese Hermges

Aleš Sedmak

Klavdij Tutta

Sabina Gregorin

iz arhivov avtorjev

in Cveto Zlate

Melita Ažman

Melita Ažman

Miha Perčič

Pro Grafika, Žabnica

600

oktober 2015

`


