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Melita Ažman 
WELT DER BILDER

Der Kunstverein Kranj ist ein professioneller Verein, der sich unter dem Dach der 
Slovenian Association of Fine Arts Societies (ZDSLU) befindet. Der Verein hat un-
gefähr 40 aktive Mitglieder, die sich mit Malerei, Skulpturen, Objekten, Grafiken, Fo-
tografie und Installationen beschäftigen. Er gehört zu den aktivsten Kunstvereinen 
in Slowenien und stellt nicht nur slowenische Künstler aus, sondern versucht in der 
internationalen Welt der Kunstszene Verbindungen zu schaffen, wie auch die beste-
henden Freundschaften zu pflegen und zu vertiefen. Das sieht man in den aktuellen 
Ausstellungen wie dem Internationalen Fine Arts Festival und vorher mit der Bienna-
le der Stadt Kranj, wie auch den Alpen Adria Ausstellungen. So ist die Verbindung 
zu der Alpen Adria Region, wie auch zu dem Nachbarland Österreich sehr wichtig. 
Es geht um das Netzwerk und auch um die Verbindungen, die man jedes Mal aufs 
Neue auf den Prüfstand stellt. Die Austausche schaffen Möglichkeiten und eröffnen 
auch neue Perspektiven. In den letzten Jahren gab es Austausche zwischen der 
Stadt Gmünd, Graz und Spital an der Drau. Es freut uns, dass wir unser Netzwerk 
erweitert haben und eine neue kulturelle Verbindung eingegangen sind, bei der 
sich uns die Möglichkeit eröffnet in dem Kunstwerk Krastal auszustellen.

Diese Ausstellung trägt den Titel “Welt der Bilder”, unter dem sich neunzehn ausge-
wählte Künstler/-innen verbergen. Die Bilder sind unsere Wegbegleiter, sie können 
sowohl abstrakt als auch realistisch sein, sie sind allgegenwärtig und sprechen uns 
mit unterschiedlicher Sprache an. Jedes verbirgt in sich eine andere Geschichte, 
ein Problem oder nur das Räumliche verstehen, das sich beim näheren Betrachten 
wiederum vor unseren Augen entfaltet und immer neue Fragen aufwirft. Dabei geht 
es aber nicht immer um das was wir sehen, sondern um das was sich dahinter 
verbirgt, ob uns das nachdenklich macht, oder uns auf irgendeine Weise beein-
flusst, wecken die Arbeiten unsere Gefühle oder Erinnerungen, sehen wir Einflüsse 
anderen Künstler/-innen in ihnen, es sind die kleinen Sachen die uns die Arbeiten 
näher bringen. Da wir die Welt mit unterschiedlicher Sichtweise betrachten und 
öfter nicht wirklich das sehen, was vor unseren Augen liegt, ist die Kunst diejenige, 
die uns lehrt, sich die Zeit zu nehmen und seinem Gedanken freien Lauf zu lassen, 
sich in die Haut von Künstler/-innen hineinzuversetzen und loszulassen. Dies soll 
der Gedanke hinter dieser sehr vielfältigen Ausstellung sein.
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PETER MAROLT, Nebo nad oblaki - Zmajeva mreža, 
gefärbter Holz, 44.7 × 45.2 × 12.8 cm, 2019

TOMAŽ ŠEBREK, Small Rowboats, Large Ships,
Spanischer Marmor, 13 × 34 × 13 cm, 2014 

TOMAŽ ŠEBREK (r. 1963) je 
umetniško izobrazbo pridobil v 

okviru strokovnih izpopolnjevanj 
v Ljubljani, Novem Mestu in 

Kranju. Ukvarja se s slikarstvom, 
grafiko, kiparstvom in fotografijo. 

Svoje delo je predstavil na 
več samostojnih in skupinskih 

razstavah doma in v tujini, 
udeležuje se likovnih kolonij v 

Sloveniji in drugod. Je avtor več 
javnih del, zadnja je skulptura 

pred Mestno knjižnico Kranj 
(2014).

JOŽE ERŽEN, Organska rast,
gebrannter Ton, 25 × 25 × 20 cm, 2017

JOŽE ERŽEN se je rodil leta 
1946 v Ljubljani. Študij kiparstva 
in grafike na ALU v Ljubljani je 
končal leta 1970. Leta 1967 je 
prejel študentsko Prešernovo 
nagrado. Doslej je imel 90 
samostojnih razstav in 150 
skupinskih razstavah. Sodeloval 
je na različnih Ex-temporih, 
bienalih in trienalih ter likovnih 
kolonijah. Največ je razstavljal 
na Hrvaškem, Koroškem, 
Nemčiji in po bivši Jugoslaviji.

PETER MAROLT je doktoriral 
s temo Pomen likovnosti za 

arhitekturni prostor. Imel je 30 
samostojnih likovnih razstav, 

od tega dve na Madžarskem in 
v Federaciji BiH, eno v Avstriji, 

v skupini pa je razstavljal tudi v 
Avstriji in na Hrvaškem, v Italiji ter 

v BiH, v nekdanji ZRJ, Franciji, 
Španiji in Angliji. Med drugim je 
prejel tudi Priznanje za kvaliteto 

likovnih del na mednarodnem 
festivalu Srečanja 2013 Kranj - 

ZDSLU. Njegovo likovno delo je 
uvrščeno v zbirko Imago Mundi - 

Luciano Benetton Collection. 
W: www.artintektura.com

MARTINA MARENČIČ je leta 
1998 zaključila Srednjo šolo za 
oblikovanje in fotografijo, smer 
grafični oblikovalec. Po nekaj 
letih življenja in izobraževanja v 
tujini (Ameriki, Kanadi, Franciji, 
Irskem) na področjih kiparstva, 
slikarstva in scenografije, se je 
leta 2002 vpisala na ALUO smer 
kiparstva v Ljubljani. Razstavlja 
doma in v tujini. Je članica 
ZDSLU in ima status samostojne 
ustvarjalke na področju kulture. 
W: love4clay.com

MARTINA MARENČIČ, Ikone ljubezni, 
gebrannter Ton, in Gold patiniert, mit Bienenwachs poliert, 

120 × 40 × 40 cm, 2014
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BRUT CARNIOLLUS, Stargazer, 
Original digitaler UV-Druck auf Leinwand 1/1, 

80 × 80 cm, 2017-18

NEJČ SLAPAR, Slučajni fraktal 1,
Tusche auf Chromolux Karton, 
21.3 × 21.3 cm

NEJČ SLAPAR se je rodil leta 
1945 v Stražišču pri Kranju. Po 
končani gimnaziji se je najprej 
odločil za študij gradbeništva, 

nato pa se je preusmeril v 
grafično industrijo. Kasneje se 
je kot grafik popolnoma predal 

likovni umetnosti, vmes je nekaj 
časa deloval kot svobodni 
umetnik. Imel je preko sto 

samostojnih in okoli petdeset 
skupinskih razstav doma in v 

tujini. Udeležil se je več likovnih 
kolonij in ex-temporov. Živi in 

ustvarja v Stražišču pri Kranju.

JAKA BONČA, Kavalir5-a2,
Digitaldruck auf Kunststoff, 120 × 60 cm, 2018

Kavalir a3-0,
Digitaldruck auf Kunststoff, 120 × 60 cm, 2018

MIHA PERČIČ, aus dem Zyklus Mlečna cesta, 
Neptun 12.01.28.06.2018, 

Hochdruck auf Leinwand, 80 × 80 cm, 2018

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

BRUT CARNIOLLUS je 
vizualni umetnik in fotograf, 
ki se ukvarja z digitalnim 
kolažem in digitalno grafiko, pri 
čemer njegova dela praviloma 
izhajajo iz fotografskega 
zapisa in se kot razstavni 
eksponat materializirajo v 
obliki digitalnega UV tiska. 
Njegova dela so razstavljena 
in nagrajevana po vsem 
svetu. Od leta 2012 v vlogi 
paparazza zalezuje udeležence 
mednarodnega likovnega 
simpozija na Sinjem vrhu 
nad Ajdovščino. Živi in dela v 
Radovljici. 
W: carniollus.com 

JAKA BONČA se je rodil leta 
1962 v Ljubljani. Diplomiral je na 
Fakulteti za arhitekturo leta 1987 

kjer je opravil tudi magisterij iz 
Okolja in zaznave okolja med 

gibanjem pod mentorstvom 
mag. Petra Gabrijelčiča leta 

1990 in leta 1993 zaključil študij 
z doktoratom pod mentorstvom 

dr. Jožefa Muhoviča na temo 
Prostor, gibanje in barva v 
arhitekturi. Zaposlen je na 

Fakulteti za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani. Je dobitnik številnih 

nagrad in priznanj. 
W: www.rototype.org
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KLEMENTINA GOLIJA, Step to the Sky (Triptychon), 
Mischtechnik auf Leinwand, 3 × (120 × 40 cm), 2018

KLEMENTINA GOLIJA 
Slikarstvo je študirala na 

Accademia di Belle Arti di Brera 
v Milanu, kjer je leta 1990 pri 
profesorjih Glaucu Baruzziju 

in Giuseppeju Maraniellu tudi 
diplomirala. Magistrski študij 

grafike je zaključila na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani 
pri prof. Lojzetu Logarju (1993) 

in magistrski študij slikarstva 
pri prof. Gustavu Gnamušu 

(1995) na isti akademiji. Leta 
2016 ji je Univerza v Ljubljani 

podelila priznanje pomembnih 
umetniških del, v letu 2017 pa je 
na Univerzi v Ljubljani pridobila 

naziv docentka za področje 
slikarstva.

LUČKA ŠPAROVEC, Riba in podmornica, 
Giclée-Druck, 64.5 × 85.5 cm, 2018

LUČKA ŠPAROVEC je 
diplomirana slikarka mlajše 

generacije. Ukvarja se z 
risbo, slikarstvom in objekti. 

Razstavljala je v Kanadi, 
Angliji, Rusiji, Avstriji, Italiji, na 

Slovaškem, Turčiji, Izraelu in 
na Balkanu. Je članica Društva 

likovnih umetnikov Ljubljana 
in Likovnega društva Kranj – 

ZDSLU. Lučka Šparovec je 
dobitnica študijskih priznanj in 

Študentske Prešernove nagrade 
za slikarstvo, Akademije za 

likovno umetnost in oblikovanje, 
Univerze v Ljubljani. Živi in 

ustvarja na Bledu.

MARUŠA ŠTIBELJ, Identity line (Diptychon),
Collage und Tusche auf Leinwand,

 2 × (40 × 40 cm), 2018 

MARUŠA ŠTIBELJ je študirala 
na oddelku likovne pedagogike 
Pedagoške fakultete v Ljubljani. 
Izobraževala se je na področju 
filma in videa ter diplomirala na 
temo sporočilnosti barv v filmu. 
Delovala je tudi kot asistentka 
režije, delala reportaže ter 
fotoreportaže in se udeleževala 
različnih likovnih in filmskih 
delavnic. Od leta 2012 se 
ukvarja predvsem s tehniko 
kolaža in ilustracijo. 

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.

LOJZE KALINŠEK, Sapiens, a brief History IV, 
Mischtechnik auf Jute, 80 × 90 cm, 2015
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ANDREJA ERŽEN, aus der Serie Štiri želje, 
Acryl auf dem PVC, LED Beleuchtung, 2016 

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 - ZDSLU 2013 
in leta 2015 odkupno nagrado 
Gorenjskega muzeja. Do sedaj 
je imela več samostojnih in 
skupinskih razstav. Je članica 
ZDSLU in ima status samostojne 
ustvarjalke na področju kulture.

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.

CVETO ZLATE, aus dem Zyklus Na sonči strani Alp,
Acryl und Collage auf Leinwand, 
120 × 90 cm, 2016

KAJA URH (1988) je diplomirala 
in magistrirala iz slikarstva na 
Akademiji za likovno umetnost 
in oblikovanje v Ljubljani. Je 
članica ZDSLU in Likovnega 
društva Kranj. V svojem delu 
se osredotoča na odnos med 
tradicionalnim slikarstvom in 
digitalnimi mediji ter vprašanjem 
množičnosti podob, njihovi 
bežnosti, sestavljenosti in 
podvrženosti manipulaciji. Živi in 
deluje v Kranju. 

KAJA URH, Dogs,
 Acryl auf Leinwand, 60 × 80 cm, 2018 

FRANC VOZELJ, Vaza 16, 
Öl-malerei auf Leinwand, 75 × 95 cm, 2018
 

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.
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IRENA JERAS DIMOVSKA, ohne Titel,  
Acryl auf Leinwand, 50 × 70 cm, 2018 

IRENA JERAS DIMOVSKA 
se je rodila leta 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 ZDSLU v Ljubljani. Do 
sedaj je imela 29 samostojnih 

ter preko 150 skupinskih razstav 
doma in v tujini. Za svoje delo 

je prejela eno nacionalno in eno 
mednarodno nagrado.

BOGE DIMOVSKI, ohne Titel,  
Acryl auf Leinwand, 110 × 50 cm, 2016

BOGE DIMOVSKI je leta 
1978 diplomiral iz slikarstva, 
nato je opravil podiplomski 
študij restavratorstva in 
konservatorstva ter podiplomski 
specialistični študij grafike na 
ALU v Ljubljani. Leta 1987 si 
je pridobil naziv docenta  za 
grafiko na Univerzi v Ljubljani 
ter leta 1990 na Univerzi Cirila 
in Metoda v Makedoniji za 
docenta za risanje in grafiko. Je 
samozaposlen v kulturi, deluje 
kot kustos in likovni kritik. Do 
sedaj je imel 51 samostojnih 
razstav, sodeloval pa je na 
preko 340 skupinskih razstavah 
doma in v tujini. Za svoje delo je 
prejel pet nacionalnih ter trinajst 
mednarodnih nagrad.

FRANC BEŠTER, Skica za format,
Acryl auf Papier, 18 × 22 cm, 2018

FRANC BEŠTER se je rodil 
leta 1957. Maturiral je na 

gimnaziji Kranj. Študijsko pot 
je nadaljeval na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani 

kjer je leta 1983 diplomiral 
pri profesorjih: Š. Planinc, J. 

Bernik, G. Gnamuš. Do sedaj 
je imel okoli 50 samostojnih 

razstav, sodeloval pa je tudi na 
številnih skupinskih razstavah, 

kolonijah in Ex-temporih. Je član 
ZDSLU ter LD Kranj in Društva 

oblikovalcev Slovenije. FRANC BEŠTER 
JAKA BONČA
BRUT CARNIOLLUS  
BOGE DIMOVSKI 
IRENA JERAS DIMOVSKA 
ANDREJA ERŽEN 
JOŽE ERŽEN  
KLEMENTINA GOLIJA 
LOJZE KALINŠEK 
MARTINA MARENČIČ

PETER MAROLT
MIHA PERČIČ 
MARUŠA ŠTIBELJ 
NEJČ SLAPAR 
TOMAŽ ŠEBREK
LUČKA ŠPAROVEC 
KAJA URH 
FRANC VOZELJ
CVETO ZLATE

Künstler/-innen / Umetniki:
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WELT DER BILDER / SVET PODOB

Gruppenausstellung Kunstverein Kranj / 
skupinska razstava Likovnega društva Kranj

Kunstwerk KRASTAL

Krastalerstraße 24, Einöde bei Villach, A

10. Mai - 31. Mai 2019

Herausgeber des Katalogs / Katalog izdalo Likovno društvo Kranj - ZDSLU

für / zanj Cveto Zlate

Künstlerischer Leiter von Kunstprogrammen LDK / Umetniški vodja likovnih 

programov LDK Klavdij Tutta

Text / Tekst Melita Ažman

Übersetzung / Prevod Melita Ažman

Fotografie / Fotografije aus dem archiv der Autoren / iz arhiva avtorjev

Design / Oblikovanje art2designCULTURE - Melita Ažman

Druck / Tisk Spletna tiskarna Trajanus

Kranj, 2019

Likovno društvo Kranj

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vorstand 2018: Helmut Machhammer  Peter H. Schurz  Wolfgang Wohlfahrt  Niclas Anatol 

Walkensteiner 


