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Izbrani člani Likovnega društva Kranj se tokrat na gostujoči razstavi 
predstavljajo z likovnimi deli na temo SIMBOL, ZNAK IN BARVA. Le-ta 
pa izhaja iz preteklega 6. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti 
Kranj, ki se je odvijal pod okriljem Likovnega društva Kranj. Raznolikost 
in pestrost pristopov, ki smo jih bili deležni ob tem dogodku, sta ključni, 
da se izsek te razstave, katere del so bili tudi izbrani člani Likovnega 
društva Kranj, predstavi v Galeriji društva likovnih umetnikov Dolenjske 
v Novem mestu.

Okolje v katerem živimo nas dnevno nagovarja, usmerja in opozarja 
s številnimi informacijami. Del tega pa so tudi simbol, znak in barva, ki 
se v določenih pogojih med seboj povezujejo, kar pa ni njihova izrecna 
lastnost, saj lahko nastopajo tudi samostojno. Nekatere uporabljamo 
zavestno ali pa so posledica nezavednega stanja. 

Simbol razumemo kot podobo, znamenje, znak ali prispodobo in je 
večpomenski. Pogosto se ga ne da razložiti povsem racionalno ali ga 
interpretirati, ker zaradi njegovega globljega pomena posega v neza-
vedno. Predstavlja neko asociacijo prenesene ideje ali pomena, ki se 
navezuje nanj, hkrati pa je del kulturnega miljeja, iz katerega prihaja. V 
likovni umetnosti se najpogosteje srečujemo s simboliko barve, živali, 
osebe, geometrijskega lika ali pa števila. 

Znak v širšem pomenu nakazuje na nekaj drugega, ga označuje. V 
ožjem pomenu pa predstavlja komunikacijsko sredstvo z vnaprej dogo-
vorjenim ali neposredno pomembnim pomenom, kjer gre za skrajšano 
podajanje informacij. Piktografija je v današnjem digitalnem času naj-
bolj razširjena uporaba znaka. Predstavlja pisavo, sestavljeno iz risb, 
ponazarjajoč predmete, pojme, dogodke ter vsem razumljiva dejstva, 
ne glede na narodno pripadnost.

Barva kot tretji element pa je pod izrazitim vplivom kulturnega okolja, 
iz katerega človek prihaja. Tako je njen simbolični pomen vezan na iz-
kušnje in vzgojo ter z njo povezano čustveno reakcijo, ki jo le-ta vzbuja. 

Večina izbranih del v sebi nosi različne preplete teh elementov, kjer 
pa se celota bolj ali manj podreja simbolu ali simboliki v katero so le-
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-ta zavita. Svet VERONIKE VESEL POTOČNIK je tako sestavljen iz 
posameznih delov pohištva ter nosi simbolično ime »Vsakdanje stva-
ri«. Le-to pa nas popelje dalje v sanje in domišljijsko zapolnjeno kola-
žno delo MARUŠE ŠTIBELJ, kjer se pojavijo izseki ali prebliski dnev-
nih doživljajev. CVETO ZLATE v svojih delih nakazuje odraz stanja 
sveta ter ga reinterpretira skozi simboliko vran, s spremnim duhovitim 
in sarkastičnim tekstom, medtem ko KAJA URH v kombinirani zgod-
bi virtualnega sveta in slikarstva, razkriva položaj otroka v današnjem 
času, skozi raznolike prizore vsakdanjega življenja. IRENA GAYATRI 
HORVAT izpostavi simboliko znakovne izpovedi in barve v katero je 
vpeta duhovna zgodba šamanizma. Trofeji KARLA KUHARJA odpira-
ta vprašanje kritičnega pogleda na pomen živali in njihove smrti ali pa 
služita kot del ritualnega elementa. CATHERINA ZAVODNIK povezuje 
znak v simbolično zgodbo, ki kaže neposreden vpliv zlatega reza na 
umetnost in svet. KLEMENTINA GOLIJA v prepletu znakovnih zapisov, 
geometrijskih likov in barve odkriva prehod iz fizičnega v duhovni svet, 
kjer se pogosto srečamo s podobo očesa. Le-ta pa se že povezuje z 
vsevidnim očesom in simboliko iluminatov, ki jo vidimo v mistično geo-
metrijski zgodbi NEJČA SLAPARJA. V delih ZMAGA PUHARJA gre za 
igro geometrijskih likov in barvno zasnovo. Preplet slednjih pa je viden 
tudi v delih MILENE KAFOL, kjer so likovni elementi zaviti v simbolično 
konotacijo barve. IZTOK ŠMAJS MUNI razmišlja skozi vzorce, ki nasta-
jajo ob prepletu znakov in barv. Od tu pa prehajamo v svet, kjer prevla-
da znak kot osrednje sporočilo. Slednje lahko vidimo v grafičnih delih 
MIHA PERČIČA, kjer je le-ta kot sporočilo ali opozorilo, namenjeno 
tako naši varnosti v primeru semaforja ali previdnem ravnanju z dolo-
čeno vsebino, ki se nahaja v poštnih paketih. Znak kot del prostorsko 
osmišljenega objekta ali reliefa, srečamo v delih TOMAŽA ŠEBREKA in 
PETRA MAROLTA. Le-ta je del posameznih členov ali gmota, v kateri 
lahko prepoznamo arhitekturno zasnovo ter iskanje medsebojnih odno-
sov posameznih znakov do celote.
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CVETO ZLATE, Brez naslova 
(Iz cikla Na sončni strani Alp), 
akril in kolaž na platnu, 120 × 90 cm, 2016

VERONIKA VESEL POTOČNIK, Vsakdanje stvari I
akril na platnu, 70 × 100 cm, 2017 

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 skupin-
skih razstav.

VERONIKA VESEL POTOČNIK 
se je rodila leta 1987 v Kranju. Po 
končani Srednji šoli za oblikovanje 
in fotografijo se je vpisala na Aka-
demijo za likovno umetnost in obli-
kovanje, smer slikarstvo, kjer je leta 
2012 diplomirala pri prof. Hermanu 
Gvardjančiču in prof. Milanu Eriču. 
Leta 2010 se je izpopolnjevala na 
grafični delavnici v Rheinu, v Nem-
čiji. V letu 2016 je na Ex-temporu 
Bled prejela nagrado za mladega 
ustvarjalca do 30 let.
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KAJA URH, Ringa Roses XXX
akril na platno, 80 × 100 cm, 2018

MARUŠA ŠTIBELJ, The left side of dream 
kolaž na platnu, 80 × 60 cm, 2018

MARUŠA ŠTIBELJ je študirala 
na oddelku likovne pedagogike 
Pedagoške fakultete v Ljubljani. Iz-
obraževala 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. 

KAJA URH (1988) je diplomirala 
in magistrirala iz slikarstva na 
Akademiji za likovno umetnost in 
oblikovanje v Ljubljani. Je člani-
ca ZDSLU in Likovnega društva 
Kranj. V svojem delu se osredoto-
ča na odnos med tradicionalnim 
slikarstvom in digitalnimi mediji ter 
vprašanjem množičnosti podob, 
njihovi bežnosti, sestavljenosti in 
podvrženosti manipulaciji. Živi in 
deluje v Kranju. 
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KAROL KUHAR, Trofeja II.
olje, akril na žgani pločevini, 165 × 39 cm, 2017

NEJČ SLAPAR, Vidim te I.
akril in print na platnu, 90 × 70 cm, 2017

KARLO KUHAR se je rodil leta 
1952 v Spodnji Besnici pri Kranju. 
Od leta 1972 razstavlja doma in v 
tujini. Imel je več kot 60 samostoj-
nih in več kot sto skupinskih raz-
stav v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in 
Franciji. Prejel je številne nagrade 
in priznanja (1987 Velika Prešerno-
va plaketa gorenjskih občin, 1995 
in 2006 nagradi na Slovenskem 
bienalu mesta Kranj, 2014 priznanje 
za kvaliteto likovnih del na Festivalu 
likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU).

NEJČ SLAPAR se je rodil leta 1945 
v Stražišču pri Kranju. Po končani 
gimnaziji se je najprej odločil za 
študij gradbeništva, nato pa se je 
preusmeril v grafično industrijo. 
Kasneje se je kot grafik popolnoma 
predal likovni umetnosti, vmes je 
nekaj časa deloval kot svobodni 
umetnik. Imel je preko sto samo-
stojnih in okoli petdeset skupinskih 
razstav pri nas in v tujini. Udeležil 
se je več likovnih kolonij in ex-tem-
porov. Živi in ustvarja v Stražišču 
pri Kranju.
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KLEMENTINA GOLIJA, Iz cikla Potovanje skozi čas 
mešana tehnika na platnu, 70 × 100 cm, 2016

CATHERINA ZAVODNIK, Zapeljevanja
orig. giclée print, 70 × 50 cm, 2017

KLEMENTINA GOLIJA je rojena 
1966 leta na Jesenicah. Slikarstvo 
je študirala na Accademia di Belle 
Arti di Brera v Milanu, kjer je leta 
1990 diplomirala. Podiplomski 
študij slikarstva in grafike zaključila 
na ALU v Ljubljani. Doslej je imela 
93 samostojnih razstav in več kot 
200 skupinskih doma in v tujini. Za 
svoje delo je prejela 15 nacional-
nih priznanj in eno mednarodno 
nagrado. Leta 2016 ji je univerza v 
Ljubljani podelila priznanje umetni-
ških del za slikarstvo. Istega leta pa 
je prejela tudi naziv visokošolska 
profesorica - docentka.

CATHERINA ZAVODNIK se je 
rodila 1975 v Ljubljani. Leta 2000 
je diplomirala iz industrijskega 
oblikovanja, leta 2003 iz umetniške 
grafike, leta 2008 pa je magistrirala 
iz slikarstva na ALUO v Ljubljani. 
Med leti 2000 in 2004 je svoje gra-
fično znanje nadgrajevala v Urbinu 
v Italiji. V Sloveniji in v tujini se je 
predstavila na mnogih skupinskih 
in samostojnih razstavah. Leta 2011 
je bila s sliko September sprejeta 
na javni poziv umetnikom v Severni 
Evropi, Spring Exhibition 2011 v 
Kunsthal Charlottenborg (Danska). 
Je članica LDK.
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IZTOK ŠMAJS MUNI, From Dxom series 
akril na platnu, 90 × 60 cm

ZMAGO PUHAR, Rez I. 
akril na platnu, 50 × 50 cm

ZMAGO PUHAR je rojen leta 1952 
v Kranju. Na ALUO v Ljubljani je 
leta 1977 diplomiral iz slikarstva. 
Njegov opus obsega več kot 60 sa-
mostojnih razstav po Sloveniji in v 
evropskih državah, ter v New Yorku. 
Poleg tega je sodeloval v številnih 
skupinskih likovnih projektih doma 
in v tujini. Od marca 2007 se v 
lastnem ateljeju v okviru družin-
skega podjetja Puhart v Kranju 
posveča samostojnemu ustvarjanju 
in likovnemu izobraževanju vseh 
generacij.

IZTOK ŠMAJS MUNI se je rodil 
leta 1953 v Velenju. V letih 1973-
1977 je obiskoval Pedagoško 
akademijo v Ljubljani. Šolal se je 
tudi v tujini, med drugim na medna-
rodni univerzi Verbano v Italiji in po 
programu ICCP v Santa Barbari v 
ZDA. Deluje na področju vizualnih 
umetnosti, glasbe, filozofije, poezije 
in fotografije. Je prejemnik številnih 
priznanj med drugim je leta 2016 
prejel nagrado Leonardo Da Vinci, 
Florence, Borghese palace.
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IRENA GAYATRI HORVAT, Tulpa I
kombinirana tehnika na platnu, 120 × 90 cm, 2017

MILENA KAFOL, Drevo življenja
mešana tehnika na platnu, 100 × 80 cm, 2017 

IRENA GAYATRI HORVAT se je 
rodila v Zagrebu, ker je zaključila 
tudi likovno Akademijo pri prof. 
Miroslavu Šuteju. Trenutno dela 
doktorat iz razvojne psihologije na 
FF v Ljubljani. Ob likovni dejavnosti 
se posveča tudi art-terapiji. Sode-
lovala je na številnih projektih, sa-
mostojnih in skupinskih razstavah, 
ter na več mednarodnih umetniških 
simpozijih doma in po svetu. Je 
članica Hrvaškega društva likovnih 
umetnikov (HDLU) v Zagrebu in 
ZDSLU.

MILENA KAFOL se je rodila leta 
1947 v Novem Sadu. Preizkusila se 
je na različnih področjih umetni-
škega izražanja. Leta 2010 se je 
vpisala v prvi letnik rednega študija 
slikarstva na ALUO v Ljubljani, kjer 
je leta 2013 diplomirala. Leta 2016 
je zaključila magistrski študij slikar-
stva na isti akademiji. Razstavljala 
je na nekaj skupinskih in samostoj-
nih razstavah. 
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TOMAŽ ŠEBREK (r. 1963) je 
umetniško izobrazbo pridobil v 
okviru strokovnih izpopolnjevanj v 
Ljubljani, Novem Mestu in Kranju. 
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, ki-
parstvom in fotografijo. Svoje delo 
je predstavil na več samostojnih 
in skupinskih razstavah doma in v 
tujini, udeležuje se likovnih kolonij 
v Sloveniji in drugod. Je avtor več 
javnih del, zadnja je skulptura pred 
Mestno knjižnico Kranj (2014).

PETER MAROLT je doktoriral s 
temo Pomen likovnosti za arhi-
tekturni prostor. Sedemindvajset 
samostojnih likovnih razstav, od 
tega je dvakrat samostojno razsta-
vljal na Madžarskem in v Federaciji 
BiH, v skupini pa tudi v Avstriji in na 
Hrvaškem, v nekdanji ZRJ, Fran-
ciji, Španiji in Angliji, ter v Galeriji 
ZDSLU. Med drugim je prejel tudi 
Priznanje za kvaliteto likovnih del 
na mednarodnem festivalu Sreča-
nja 2013 Kranj - ZDSLU.

PETER MAROLT, Ples
obarvana les in lepenka, 68 × 25 × 5,5 cm, 2016 
(Foto Katja Žvan) 

TOMAŽ ŠEBREK, Znak v prostoru 
surova glina, 33 × 8 × 20 cm, 2014



MIHA PERČIČ, Semafor zelena 12.01.07.05.2017 
(diptih), visoki tisk platno, 70 × 70 cm, 2017

MIHA PERČIČ se je rodil leta 1972 
v Kranju. Diplomiral je leta 1997 
na ALUO v Ljubljani smer vizualne 
komunikacije. Leta 2002 je končal 
podiplomski študij grafike. Sode-
luje na samostojnih in skupinskih 
razstavah doma in po svetu. Na Fe-
stivalu likovnih umetnosti v Kranju 
2013, prejme priznanje ZDSLU za 
kakovost likovnih del in leta 2017 
odkupno nagrado Gorenjskega 
muzeja. 
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