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LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ _ ZDSLU
ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV
in mag. likovnih umetnosti KLAVDIJ TUTTA

PRIREDITELJI

umetnosti

_

MESTNA OB:INA KRANJ
PREŠERNOVO GLEDALIŠ:E KRANJ
KRANJSKA HIŠA _ ZAVOD ZA TURIZEM KRANJ
ZAVOD ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠ:INE UE KRANJ
DRUŠTVO PUNGERT KRANJ
GALERIJA PREŠERNOVIH NAGRAJENCEV
RAZSTAVNI PAVILJON JUGOVIC SPODNJE BITNJE
GALERIJA KOLODVOR BESNICA
MAKEDONSKI KULTURNI CENTER KRANJ
RAZSTAVNI PROSTOR GOSTILNE STARI MAYER (BIVŠE KEGLJIŠ:E)
GOSTILNA STARI MAYER
GALERIJA LAYERJEVE HIŠE
GALERIJA CAFFE CENTRAL
MALA GALERIJA LIKOVNEGA DRUŠTVA KRANJ
GORENJSKI GLAS AVLA
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»Verjamem, da bo vsakdo izmed obiskovalcev Srečanj 2012 – Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Zveze društev
slovenskih likovnih umetnikov Kranj po svoje doživel razkošje razstavljenih del. V kranjski občini ima likovna ustvarjalnost
pomembno mesto in vedno znova se potrjuje naklonjenost kulturi. Nove prostorske možnosti, ki jih imajo naše kulturne
ustanove, nam omogočajo izvedbo raznovrstnih festivalov in razstav. V Sloveniji organizacije podobnih prireditev iz različnih
vzrokov ugašajo, zato je ta prireditev plod zagnanosti članov Likovnega društva Kranj in njegovega umetniškega vodje Klavdija
Tutte. Naj zaželim avtorjem in organizatorjem letošnjih Srečanj 2012 , da nam bodo napolnili duhovne čaše, ki jih vsak narod
potrebuje kot nujno pogonsko energijo za nove čase.«
Mohor Bogataj
Župan Mestne občine Kranj

NAGOVORI
Mednarodni festival umetnosti
Likovna umetnost v Sloveniji je, žal, danes postavljena na sam eksistenčni rob in je premalo vključena v družbeno ekonomska
dogajanja. Paradoksalno, da se to dogaja v času, ki ga pretežno obvladuje vizualna komunikacija. Likovna umetnost pokriva
tisti del ustvarjalnih procesov, ki jih izrazito generira današnji čas in ki lahko sprožijo pozitivne premike in korake v boljši jutri.
Likovna, kot tudi vsa ostala umetnost, nosi že v svojem osnovnem konceptu ustvarjalno in pozitivno energijo, energijo ki je
danes zelo velikega pomena in je bolj potrebna, kot kdajkoli prej.
Vsaka manifestacija likovne umetnosti pripomore k njeni promociji. Prvi Mednarodni festival likovne umetnosti v Kranju je nova
manifestacija v majhnem in bogatem prostoru in stičišču večnacionalnih kultur in je odličen promotor likovne umetnosti v
Sloveniji. Upam, da je to pomemben pobudnik za medsebojno povezovanje različnih držav, likovnih društev in posameznikov,
saj sodelujejo likovni ustvarjalci iz Italije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije in da bo prerasel in zapolnil prostor, ki ga je nekdaj
pomembno zaznamovala srednjeevropska manifestacija Alpe Adria in Intart.
V Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov si prizadevamo prispevati svoj delež pri kvalitetni organizaciji in promociji
Mednarodnega festivala likovne umetnosti v Kranju in s tem tudi likovne umetnosti v Sloveniji.
Aleš Sedmak
Predsednik ZDSLU
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foto: Tihomir Pinter

»Kranj je postal bogatejši za mednarodno likovno prireditev, ki daje pozitivnega ustvarjalnega naboja likovnim umetnikom
iz naše in širše okolice, ter seže v mednarodni prostor. Letošnja razstava SREČANJA 2012 se bo odvijala na kar štirinajstih
prizoriščih v samem mestnem jedru Kranja in njegovi okolici. V organizacijo je bilo vloženo veliko volonterskega dela članov
Likovnega društva Kranj. Selektorji in strokovni sodelavci so opravili izbore razstavljalcev. Umetniški svet pa je imenoval
letošnjega častnega gosta festivala profesorja in akademika Andreja Jemca. K sodelovanju je povabil avtorje iz sledečih regij:
Dolenjska, južna Primorska in Gorenjska. Umetniški svet je v mednarodni razstavi izbral udeležence iz sedmih držav. Upam, da
bo kljub ne najlepšim časom za kulturo, likovni festival dodal pozitiven kamenjček k oživitvi starega mestnega jedra Kranja in
vsem ustvarjalcem v njem. Osebno se zahvaljujem za požrtvovalnost in predanost projektu vsem, ki ste s svojim doprinosom
omogočili, da smo prireditev, upam... uspešno izpeljali.
Hvala vam
pobudnik Festivala likovnih umetnosti
magister likovnih umetnosti Klavdij Tutta

1. Srečanja 2012 organizira Likovno društvo Kranj, Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov in mag. likovnih umetnosti
Klavdij Tutta.
2. Pričujoča razstava je soočenje treh slovenskih pokrajin, mednarodne razstave likovnikov iz evropskih držav in povabljenih
gostov.
3. Avtorje za razstavo izberejo umetniški sveti izbranih društev ali selektorji.
4. Vse ostale razstave so spremljevalne razstave festivala.
5. Na razstavi se podelijo strokovna priznanja za kvaliteto likovnih del.
Organizatorju (LD Kranj) se podeli dve priznanji, vsem ostalim pokrajinam pa vsaki po eno priznanje. Dve priznanji se podeli
na mednarodni razstavi. Diplomo prejme tudi mladi obetavni avtor in razstavljalec v okviru sekcije multimedija. Častno diplomo
prejme častni gost prireditve. V primeru izredne kvalitete žirija lahko podeli posebno priznanje.
6. Žirijo sestavljajo predstavnik organizatorja (ta ne konkurira za nagrade), predstavniki pokrajin (likovni kritiki, poznavalci, znani
ustvarjalci, direktorji kulturnih ustanov in predsednik umetniškega sveta ZDSLU Ljubljana) . Ko se žirira določeno pokrajino iz
katere prihaja žirant (član žirije), ta ne more sodelovati v odločanju o priznanjih za avtorje, ki jih je sam izbral.
7. Organizator se obvezuje pripraviti razstavišča, reklamira prireditev. Ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izginotja del.
8. Organizator pripravi ustrezen katalog s predstavitvijo sodelujočih avtorjev.
9. Prevozi in odvozi likovnih del in priprava gradiv za katalog, opravijo razstavljalci na lastne stroške. Regionalna društva
priskrbijo ustrezne tekste o njihovih izbranih likovnikih.
10. Avtorji so dolžni odstopiti od avtorskih pravic za posnetke in reprodukcijo njihovih del, ki afirmirajo likovni festival Srečanja
2012.
Likovno društvo Kranj

PRAVILNIK

PRAVILNIK SREČANJ 2012 MEDNARODNEGA FESTIVALA LIKOVNIH UMETNOSTI KRANJ
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Galerija Sava in Kokra Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj

;ASTNI GOST

Andrej Jemec se je v slovensko kulturno zavest zapisal kot eden osrednjih predstavnikov abstraktne likovne umetnosti. Vselej
je bil odprt za različne modernistične slogovne pobude, pa tudi za likovno-izpovedne komponente, na katere lahko naletimo
celo v sklopu radikalnih modernističnih pristopov k snovanju slik, grafik in risb. Vpogled v ustvarjalno genezo Jemčevega
slikarstva priča o težnji po zapuščanju mimetične ravni likovnega nagovora v prid nepredmetne podobe, vendar pa v jedru
Jemčevih likovnih kompozicij še vedno lahko zaslutimo prisotnost predmetne oziroma miselne podstati. Dekonstrukcija
motivnega sveta je bila pri Jemčevih slikah iz šestdesetih let preteklega stoletja, ki veljajo za antologijske primere poetične
abstrakcije in abstraktnega iluzionizma v slovenskem slikarstvu, uresničena v tolikšni meri, da so se naravni motivi in mestne
vedute spreminjali v abstraktne kompozicije, ki so ohranjale nekatere iluzionistične reference. V t. i. »duhovnih pejsažih«, ki
tvorijo naslednji ustvarjalni vrhunec Jemčevega slikarstva, je umetnika zlasti pritegnila simbolna vloga svetlobe kot prinašalke
notranjega žarjenja podob in njihove iluzionistične globine. V časovno samo nekaj let mlajših slikah, ki spadajo v okvire
gestualne abstrakcije, sta v ospredje stopili ekspresija in avtonomija barve. Analitično raziskovanje je značilno za iz velikih
raznobarvnih polj sestavljene kompozicije, ki imajo marsikdaj biomorfen značaj.
Pomembnejša od naštevanja različnih ustvarjalnih obdobij v opusu Andreja Jemca je na tem mestu ugotovitev, da je bil
umetnik vselej zmožen vrhunske ustvarjalne sinteze in da je v posameznem delu videl tako likovni organizem kot mnogoplasten
sporočilni prostor. Zato je na svoje kompozicije začel vključevati tudi znake, ki imajo asociativen pomen, in čeprav velja za
abstraktnega slikarja, se je včasih odločil na platnih izrisati tudi figuralne like. Tudi na ta način je bilo slikarstvo Andreja Jemca
vselej odprto v svet. Sposobno je bilo predstavljati avtorjeve življenjske izkušnje in razmišljanja, predelovati notranja doživljanja
in udejaniti odzive na aktualna dogajanja. Intuitivna slikarska meditacija se bi lahko dotaknila kateregakoli dogodka, stanja
ali pojava, v njej je dovolj prostora tudi za razpoloženjsko beleženje poletnih in drugih optimističnih vtisov, vendar je očitno,
da so slikarja pritegnile tudi tesnobne vsebine in z njimi povezani nezavedni procesi, ki bremenijo našo kolektivno zavest.
Dovolj je, da pogledamo dve največji kompoziciji na razstavi Azil za pesnike II. in Krvavo XX. stoletje, med katerima je poldrugo
desetletje časovne – in še precej več vsebinskih razlik, na kar nas opozarja konstelacija uporabljenih likovnih sestavin. Res je,
da šele naslov usmerja razbiranje posamezne kompozicije, vendar se je potrebo zavedati, da je ta zasnovan sočasno z njenim
nastankom, največkrat omejenim na enkratno ustvarjalno dejanje. Tako je na sliki Človek zvezda ostro lomljena poteza, ki je
zarisala zvezdo, pomensko opredelila strukturo kompozicije.
Andrej Jemec svoje misli in odnos do sveta sporoča s črtami, barvami, ploskvami in drugimi likovnimi prvinami. Osrednja vloga
v slikarskem rokopisu, katerega napetost Andrej Jemec neguje tudi z vsakodnevnim skiciranjem in risanjem, je dodeljena gesti
kot odtisu ustvarjalčevega psihičnega in fizičnega stanja. Izraz gesta je v Jemčevem primeru mišljen v širokem pomenu, saj
so lahko nekatere barve tudi razmazane ali pocejene po platnu. Vse to bi lahko govorilo zgolj o spontanem in igrivem procesu
nastajanja posamezne podobe, vendar ta proces nikoli ni sam sebi namen. V ospredju je ustvarjanje kompozicijske dinamike
podobe, pri kateri so likovne prvine enakomerno in ritmično pretehtano razporejene po platnu. Kljub hitro spreminjajočim se
smerem barvnih potez in nanosov je ustvarjena enakomerna kompozicijska dinamika podobe. Celo med barvnimi kontrasti
vlada sozvočje. Nekatere poteze, barvni madeži in lise se poglabljajo v iluzionistični prostor, druge se navidezno širijo proti
gledalcu.
dr. Damir Globočnik

ČLOVEK
ZVEZDA
22.12.2010
akril na platno
220 x 275 cm
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Andrej Jemec

KRVAVO XX. STOLETJE
3.1.2011
akril na platno
220 x 300 cm

;ASTNI GOST

Andrej Jemec je bil rojen 29.11.1934 v Vižmarjih, Ljubljana. Slikarstvo je študiral na Akademiji
upodabljajočih umetnosti v Ljubljani (1953-58) pri prof. Mariju Preglju, Gabrijelu Stupici, grafiko pa pri
prof. Riku Debenjaku in Božidarju Jakcu. Diplomiral je leta 1958 pri prof. Gabrijelu Stupici. S štipendijo
Prešernovega sklada se je študijsko izpopolnjeval v Parizu (1963-64), v ateljeju J. Friedlaenderja in v
Londonu. Najprej je učil na osnovni šoli v Šentvidu pri Ljubljani (1958-61), nato je delal kot svobodni
umetnik od leta 1962 do 1973. Istega leta je opravil docenturo in začel poučevati na Akademiji za
likovno umetnost v Ljubljani, od leta 1984 dalje kot redni profesor za risanje in slikanje na dodiplomskem
in podiplomskem študiju do upokojitve leta 1999. V obdobju 1977-1981 je bil dvakrat izvoljen za dekana
Akademije za likovno umetnost Univerze v Ljubljani.
Veliko je razstavljal na samostojnih, skupinskih in mednarodnih razstavah, med drugim dvakrat na
beneškem bienalu (1970, 1972), dvakrat na bienalu v Sao Paulu (1971, 1977), leta 1971 v Parizu na
razstavi “Umetnost na tleh Jugoslavije od prazgodovine do danes”, na vseh mednarodnih grafičnih
bienalih v Ljubljani od leta 1963 do 1999, na več mednarodnih grafičnih bienalih v Frechnu, več
trienalnih ponovitvah v Fredrikstadu, Krakowu in trienalu v Osaki leta 1991, itn. …
Za svoje delo je prejel številne nagrade, med njimi: Nagrado na bienalu mladih na Reki (1960), Grand Prix International na 4. grafičnem
bienalu v Tokiu (1964), častno medaljo na 3. mednarodnem bienalu grafike v Frechnu (1974), Jakopičevo nagrado v Ljubljani (1975), 1.
premijo na 11. mednarodnem grafičnem bienalu v Ljubljani (1975), Srebrno nagrado na mednarodnem trienalu grafike v Osaki (1991),
Prešernovo nagrado za življensko delo v Ljubljani (1994), leta 1998 pa zlato plaketo Univerze v Ljubljani.
Njegova dela hranijo v mnogih stalnih zbirkah muzejev in galerij ter drugih javnih institucijah v Sloveniji in tujini, med drugim v: Kongresni
knjižnici v Washingtonu, Tate Gallery v Londonu, National Museum of Modern Art v Tokiju, Albertini na Dunaju, Narodni galeriji v Pragi,
Muzeju sodobne umetnosti v Beogradu, Moderni galeriji v Ljubljani, itn. ...
Leta 1995 je izvoljen v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti v Ljubljani kot izredni, leta 2001 pa kot redni član. Leta 2005 je prejel
avstrijski častni križ za znanost in umetnost, leta 2010 pa avstrijski častni križ za znanost in umetnost prvega reda.
Andrej Jemec živi in dela v Ljubljani in v Zabreznici na Gorenjskem.

SRECANJA 2012

_6_

_ mednarodni

festival

Mala galerija likovnega društva Kranj
Ustvarjalni opus Jožice Medle že leta zaznamuje kolažna tehnika. Ko pobliže pogledamo naplastene površine avtoričinih
slik, nas preseneti kontrolirano grajena barvna gradacija, ki jo avtorica doseže s tehniko natančnega in pozornega spiranja
barve, ki nikakor ni plod naključja ampak večletnih izkušenj in eksperimentiranja s tehnologijo, dodaten patos pa umetnica
doseže z nagubano strukturo papirja. Tako iz njenih predhodnih kot tudi iz zadnje serije slik je razvidno, kako močan poudarek
v svojem likovnem izražanju daje avtorica študiju formalnih, strukturnih in kompozicijskih razmerij. Če torej poskušamo najti
neko enoznačno oznako slikarstvu Jožice Medle, lahko rečemo, da je to sugestivno iskanje sinergijske točke med harmonijo
ekosistema ter kvaliteto duha v njem. Iz tega se seveda da razbrati ozaveščena ekološka komponenta, ki pa nikakor ne deluje
politično pamfletno, temveč kot razmislek o svetu.
Jože Marinč na slovenski likovni sceni že daljše vztraja vpet v polje abstraktnega ekspresionizma, v katerega pa se v zadnjem
obdobju pogosto vrača figuralika, najpogosteje v obliki hipnega krokijevskega konturnega zapisa. V izbiri kolorita, razpetega
med lirično ubranimi toni in ekspresivno pastoznimi superponiranimi nanosi močnejših tonov, ohranja dominantnost rdeče in
rumene barve,ki se stopnjujejo skoraj do žarjenja, dela pa so, kot je to pri Marinču običaj, polna asociativnih konotacij. Kot
proti utež eruptivnosti barve, komplamentarne slike pogosto izvede tudi v serija črno belih skic ali risb.Veliki formati slik še
močneje izrazijo dinamiko in gestualno impulzivnost, ki pa je kljub vsemu z leti disciplinirana gesta, kar emanira v harmonični
kompozicijski skladnosti, pogosto nadgrajeni z asociativnimi naslovi.
Janko Orač, slikar in grafik, generacijsko sodi med tiste avtorje, ki so se v drugi polovici prejšnjega stoletja zavestno lotili
slikarskih problemov modernizma. Zanj je značilna prepoznavna in karakterno jasno izoblikovana likovna govorica, ki se v
razvoju opusa študijsko loteva zgodovinskih likovnih akterjev, a obenem ostaja s fragmentarno ponotranjenimi in poudarjenimi
elementi izrazito subjektivistična, kjer brez velikih pretresov in rezov, spremljamo rahle spremembe in razvoj stilne transformacije.
Velik del ustvarjalne energije usmerja v kompleksno ambientalno likovno konstrukcijo razstavnega prostora, katero doseže s
pomočjo slikarskih objektov. Stalnica Oračevih prostorskih postavitev so tako tudi monolitni poslikani objekti v obliki vertikalno
postavljenih prizem različnih višin. Z njimi je dosegel prav posebno sozvočje v kontrastu z belo arhitekturno zasnovo.

DOLENJSKA

Andreja Potočar tudi v tej seriji razstavljenih slik ostaja zvesta prostorom mentalne krajine, pogosto izražene v simboličnem
gozdu. Na svojih slikah z barvnim niansiranjem in abstrahiranjem oblik na temeljne lastnosti, ter nosilno risarsko intervencijio,
ustvarja opis možnih imaginarnih prostorov. Pri tem ima svojstven pomen popudarjena črta, potegnjena s pastelnim risalom,
ki iz skicozne forme prevzema nosilno funkcijo. To podkrepi še s posebnim načinom moduliranja slike, s pomočjo mivke in
akrilnega lepila, kjer le ta predisponira učinek podobe in ponotranja prvobitnost zemeljske snovnosti.
Gozd je upodobljen kot divja krajina, kot nekaj prepovedanega, prostor diametralnosti, ki v isti sapi odraža tudi silovitost,
vitalnost in trajnost dreves, na drugi pa krhkost, nebogljenost in kratkost človeškega bitja.
Goran Milovanović

Jožica Medle

Rojena je bila 6. septembra 1959 v Novem mestu. Končala je
šolo za oblikovanje in diplomirala na šoli za risanje in slikanje visoki strokovni šoli v Ljubljani. Trenutno študentka doktorskega
študija smer grafika na likovni akademiji v Zagrebu. Samostojno
razstavlja od leta 1983, zadnje pomembnejše razstave pa so bile:
2000 - OOGLUIK Kunstatelier, Langenboom (Nizozemska); 2002 Galerija Krško; 2004 - Biološki morski inštitut Piran; 2004 Galerija
Vladimir Bužančič Zagreb,2005 Dolenjski muzej Novo mesto;
2006 - Galerija Lek v Ljubljani, leta 2005 je izdelala grafično mapo,
ob bibliofilski izdaji pesmi in ilustracije zanje Saše Vegri <Onkraj
sveta>,2009 je razstavljala v mestnem muzeju- galeriji Ljubljana, ter
leta 2010 v galeriji LIKUM v Zagrebu
Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in oblikovanjem. Živi in dela kot
samostojna kulturna delavka v Šentjerneju.

MONOTYPE I.
2012
Akril in kolaž na lesu
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Jože Marinč

Jože Marinč se je rodil 19.3.1954 na Dolnji Brigi pri Kočevski
Reki. Končal je Šolo za oblikovanje v Ljubljani 1973, Pedagoško
akademijo in nato Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer
je diplomiral leta 1979. Od 1979 do 1981 je obiskoval slikarsko
specialko pri prof.Berniku. Študijsko je bival v Cite Internationale
des Arts Paris leta 1992 in 2002 ter v Millstatt, Austria leta 1995.
Je član ZDSLU in DLUD.
Živi in dela v Kostanjevici na Krki.

Janko Orač

Rojen leta 1958 v Celju. Šolal se je na grafični šoli v Ljubljani. Leta
1997 je diplomiral na Šoli za risanje in slikanje, visoki strokovni šoli
v Ljubljani pri prof. Dušanu Kirbišu. Nadaljuje podiplomski študij
grafike na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Najobsežnejša
pregleda svojega zdaj že tridesetletnega ustvarjalnega dela je
imel leta 2002 v Galeriji sodobne umetnosti v Celju in leta 2011 v
Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec. Imel je več kot
60 samostojnih razstav. Za svoja dela je prejel številna priznanja.
Ima status svobodnega likovnega ustvarjalca. Je avtor in vodja
slikarskih kolonij Novomeški likovni dnevi in Zibika-Tinsko. Živi in
ustvarja v Novem mestu in Zibiki
BARVNE PRIZME
2011
Akril na lesu
(5x)
170 x 30 x 30 x 30 cm

Andreja
Potočar
Andreja Potočar je bila rojena 21. decembra 1984 v Novem mestu.
Po končani gimnaziji v Novem mestu se je vpisala na Akademijo
za likovno umetnosti in oblikovanje, kjer je leta 2009 končala študij
slikarstva pri profesorju Bojanu Gorencu. Živi, ustvarja in poučuje
v Novem mestu.

OČE HEROJ
2012
170 x 54 cm

DOLENJSKA

MAMA HEROJ
2012
170 x 49 cm
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Peterokraki stolp Škrlovec novi multimedijski center _ galerija
Pri Majdi Skrinar gre večinoma za krajinske podobe, ki nastajajo v sosledju skozi njeno celotno ustvarjalno obdobje V tem
klasično naravnanem slikarstvu je primarni nosilec izpovedi vsekakor barva. Specifičen kolorit, ki je v površini likovnega polja
običajno omejen v široke, vertikalno ali horizontalno postavljene pasove, se skozi nežne, v beli barvi raztopljene tople tone
rdeče, rumene, preliva v rožnato-oranžno celoto in tvori poseben ritem podobe, ki ustvarja širino, volumen prostora - statiko
v procesu. Slikarka operira s tem, da izrablja možnosti samo določene sfere, sekvence barvnega spektra, ki se v končni fazi
odraža v skorajda monokromnem vtisu podobe. Njeno delovanje lahko razumemo v smislu namenske redukcije ali popolne
stilizacije predmetnega - antimimetičnosti. Gre za likovni princip, koncepcijo abstrahiranja … Izjemoma, ponekod avtorica v
čisti barvni krajini nakaže tudi predmet: v povsem naturalistični formi in drugačnim koloritom. Vsekakor pa lahko slikarkine
podobe prepoznavamo kot krajine, ki v impresiji lastne atmosfere zadevajo neposredno v gledalčevo duhovnost. Relacija
med racionalnim in emotivnim se v tkivu slike, ki jo prepletajo kratke prefinjeno drobne sledi avtoričinega čopiča stakne v
“zamegljenosti slike”-sfumatu.
Rok Zelenko je slikar za katerega bi rekli, da je predstavnik precej čistega figuralnega slikarstva. Le nekaj slik mu je „ušlo“
s predmetno-objektivnega v abstrakcijo. Bistvo njegovih podob je posebna, skoraj magična, umirjena atmosfera. Velikokrat
so to platna izgotovljena v enotni monokromi barvni podlagi z izstopajočimi figuralnimi prizori. Znotraj likovnega ekrana se
pojavljajo poleg antropomorfnih tudi krajinski, arhitekturni in pa dekorativni figuralni elementi, ki jih avtor postavlja v prostor na
poseben način. Njegove slikovne predstavitve včasih spominjajo na »dechiricovsko« Metafiziko z značilnimi praznimi prostori v
pričakovanju dogodka, lahko pa je slikar tudi bolj razgiban, in vsebinsko bolj fabulativno angažiran. Karakteristična je njegova
stilizirana človeška figura z manieristično razpotegnjenimi udi, idiličnega izgleda. Pri tem nosi določen delež tudi barva, ki se
skladno in svetlo zaveda lastnega mediteranskega porekla. Skratka Zelenkovo slikarstvo je figuralni realizem izveden v smislu
modernistične obdelave likovnega polja, ki je določen skozi prefinjen avtorski značaj.

SLOVENSKA OBALA

Verjetno lahko rečemo, da kljub temu, da nosi v sebi omenjene sledi figuralnih elementov, sodi slikarstvo Mire Ličen
Krmpotič v širok okvir abstraktnega ekspresionizma. Vsekakor pa je Mira Ličen Krmpotić mediteranska umetnica, ki velik
delež vizualnega izraza gradi na koloritu. (»Mediteran - poseben prostor, kjer ima v umetnosti kolorizem posebno mesto in
življenje.«) Definirana slogovnost pa se pri njenem slikarstvu poleg sugestivnega aspekta v moči kromatskega spektra, ki
ga opredeljuje udarni kolorizem, močno opira na gesto, vehementno slikarsko potezo s katero avtorica izpeljuje vse svoje
slikovne ekrane. Ustvarjene figuralne zasnove, ki jim velikokrat posveča le nekaj obrisa, so običajno precej tipskega značaja:
razpotegnjenih linij v tendenci vertikale, značilnih trikotniško formiranih obraznih partij, brez pomembnejše volumske polnosti
telesnine, priklanjajoč se v nevidnem vetru, ki veje skozi podobe in jim daje značilno dinamiko. Zaokrožene tekoče forme,
črtna izpeljava, se v njenih delih zaključno manifestira kot linijska kulisa, kjer lahko avtorica deluje zelo minimalistično, z nekaj
potezami, lahko pa se prepušča v preplete in gestualne izlive, ki razgrinjajo bogate zasnove razvejanih likovnih elementov...
Simon Kastelic je mlad vizualni umetnik, ki obvlada združevanje klasičnega slikarskega medija z določenimi alternativnimi
izvedbenimi načini, saj je ravno inventivnost teh spojitev karakteristika presežnosti, ki jo v svojem ustvarjanju zelo učinkovito
aplicira ta mlad umetnik. Zanimanje za optični prenos slike in posebna obdelava vizualnih nosilcev podobe se v njegovih delih
manifestira na različne načine. Od zrcalnega, foto video prenosa, transformacije pozitiva v negativ, do izkoriščanja svetlobnih
efektov s katerimi se ustvarja iluzija podobe na vzporednem nosilcu. Skratka, podoba Simona Kastelica se velikokrat skriva za
sekundarno projekcijo, ki odpira vzporedno sliko oziroma nadgrajuje in širi njene nosilce.
Ljubo Radovac je naklonjen raziskovalnemu slikarskemu pristopu. Eksperimentalnost obravnavanega umetnikovega dela
se nanaša predvsem na zanimivo izvedbeno izpeljavo, ki se odvija na podlagi posebne optične iluzije, saj so njegova dela
obogatena s stereogrami. Kompozicijske zastavitve slik slikar dopolni z malimi pikturalnimi »objekti«, ki v odrejenih mrežno
razporejenih polih poseljujejo posamezne pasuse podob. Ti racionalno, matematično določeni likovni elementi postavljajo
materialno ogrodje, ki v možganski sferi gledalca ustvarja trodimenzionalno vidno polje oziroma prostor. Drugače rečeno,
slikar z določenimi točkovnimi referencami sproži globinskost gledanja, ki odpira dodatno dimenzijo izraznosti: pred nami je
spontani iluzionizem, ki se manifestira kot prijetna umetnost z vsebinsko in estetično bogato konotacijo.
Avtor tako omogoča dvojno gledanje. Pred nami so pravzaprav krajinske podobe, realistično mimetičnega tipa, kjer barvna
udeležba v nekaj harmoniziranih paletnih okoljih, odkriva svojo izrazno kreativnost.
Katja Smerdu je mlada kiparka, ki se v zadnjem letu uspešno predstavlja publiki. Njena izrazna oblika se izpolnjuje v
izvedbah kipov, skulptur, ki jih splete iz žične materije. Gnezdna prepletenost nosilca daje njenim stvaritvam specifičen karakter
in kljub temu, da je kovinski efekt izvedbene tvarine precej surov in grob, je oddani vtis njenih del obvezno nežen. Avtorica sledi
specifični figuralnosti . V nekem smislu avtorsko opredeljena forma likovnega izreka je velikokrat nastavljena kot nekakšna
vegetativna, biološka struktura, ki se pretaka in v oblih sferah prehaja v pripovedne vsebine. Tematsko so tu v ospredju
večinoma medčloveški odnosi intimnega karakterja.
Dejan Mehmedovič
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Majda Skrinar

Rojena 3. septembra 1963 v Kopru, kjer je leta 1982 zaključila splošno gimnazijo. Od leta 1982 do 1993 je študirala na Univerzi v Ljubljani.
Dve leti je študirala italijanski jezik in literaturo na Filozofski fakulteti. Leta 1990 je zaključila študij arhitekture na Fakulteti za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo. Za diplomsko nalogo je prejela Plečnikovo nagrado za arhitekturo. Leta 1993 je z odliko zaključila študij slikarstva
na Akademiji za likovno umetnost. V študijskem letu 1994/95 je študirala na oddelku za arhitekturo na Univerzi v Coimbri na Portugalskem.
Od leta 1994 je članica ZDSLU. Od leta 1999 je zaposlena na Občini Piran kot višja svetovalka za prenovo mesta. Deluje kot samostojna
ustvarjalka na področju kulture.

SLOVENSKA OBALA

PREČKANJE PUŠČAVE
2011
olje na platnu
60 x 80 cm

Rok Zelenko

Rojen 1951 v Ljubljani, kjer je 1975 diplomiral na slikarskem
oddelku Akademije za likovno umetnost v Ljubljani.Od leta 1980
ima atelje v Grožnjanu, kjer je stalni član likovne kolonije. Živi v
Izoli. Ukvarja se z slikarstvom, keramiko, grafičnim oblikovanjem
in publicistiko. Doma in v tujini je priredil okoli sto samostojnih
razstav, ter sodeloval na številnih kolektivnih predstavitvah.

IKARUS
2006
Akril na platnu
80 x 80 cm
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Mira Ličen Krmpotić

Rojena 26. 05. 1950 v Pulju. Slikarstvo je študirala na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je leta 1973 diplomirala pri prof.
Maksimu Sedeju in leta 1975 končala specialko za restavratorstvo. Od leta 1973 je imela več kot petdeset osebnih razstav (v letu 2010
veliko pregledno v Obalnih galerijah Piran: v Galeriji Loža in v razstavišču Monfort Portorož ter v Galeriji A+A v Benetkah, ob tej priložnosti
je izšla Monografija Mira Ličen Krmpotić) in sodelovala na več kot dvesto skupinskih in mednarodnih razstavah doma in v tujini. Prejela
je več nagrad, med drugimi leta 1997 tudi Steletovo priznanje za delo na področju restavratorstva, leta 2009 pa priznanje Mirka Šubica,
v letu 2010 nagrado ZDSLU in leta 2011 Zlati grb Občine Piran. Neprekinjeno se ukvarja z restavratorstvom in konservatorstvom, kjer je
sodelovala pri številnih najpomembnejših restavratorskih projektih v Piranu, Izoli, Kopru in po drugih slovenskih mestih, v Istri in Dalmaciji.
Bila je med iniciatorji in organizatorji društva Prijatelji zakladov sv. Jurija Piran in projektov Jaslice in Križev pot v piranskih cerkvah. Sodi med
najpomembnejše soustvarjalka slovenske sodobne sakralne umetnosti. Živi in ustvarja v Piranu.

Simon Kastelic

Rojen 1.4.1977 v Postojni. Diplomiral je leta 2005 iz slikarstva na temo babilonskega stolpa pri prof. Eugeniu Comenciniju na Accademia di
Belle Arti v Benetkah, leta 2008 pa končal še magistrski študij na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Doslej je
sodeloval na preko 50ih skupinskih razstavah doma, v Italiji, Avstriji, Veliki Britaniji, Franciji ter Slovaški in imel 15 samostojnih razstav. Prejel
je več nagrad. Ob slikarstvu se posveča še videu, računalniški grafiki, digitalni fotografiji, ilustraciji in inštalacijam. Je strokovni mentor več
likovnim skupinam. Živi in dela v Sežani.
ISTRA
2012
akril / platno + fiberglass mrežica z akrilno poslikavo
80 x 120 cm
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Ljubo Radovac

Rojen leta 1948 v Celju. Osnovno in srednjo šolo je obiskoval v Slovenski Istri. Nekaj let je živel v Kanadi in tam dokončal študij na School of
Modern photografy iz New Jerseya. Po vrnitvi v Slovenijo je leta 1978 odprl zasebni atelje Foto Belvedere v Kopru, kjer pogodbeno občasno
še vedno dela. Leta 1982 se je vpisal na Accademia di Belle Arti v Benetkah in 1986 diplomiral pri profesorju Carmelu Zottiju. Ustvarja v
slikarstvu in na področju fotografije.
Od leta 2007 je samozaposlen v kulturi. Živi in dela v Kopru.
SOLINE9
120 x 130 cm

RJASTO DREVO
2005
Rjasta žica, kamen
180 cm

Katja Smerdu

Rojena v Kopru 1980 leta. Leta 2003 vpiše na Akademijo za
likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 2007 gostujena
na Akademiji Brera v Milanu (IT). Diplomira 2008 pri doc. Alenu
Ožboltu. Danes zaključuje magistrski program z prof. Matjažem
Počivavškom in Dr. Igorjem Škamperletom. Živi v Stunjanu in dela
v Izoli.
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GORENJSKA

V sklopu »srečanja«mednarodnega projekta festivala likovne umetnosti v Kranju 2012, v mesecu oktobru bo v razstavnih prostorih
gostilne Mayer potekala slikarska razstava del članov Likovnega društva Kranj.
Boni Čeh _ Slikarska dela Bonija Čeha nazorno pripovedujejo likovno privlačne »stare« zgodbe. Avtor ostaja zvest in prepoznaven
po kubističnem slogu, tehniki geometrijskega razčlenjevanja s figurativnimi vsebinami, v glavnem ženskih teles. Njegova barvna
paleta ostaja harmonično »ozvočena« z mehkimi lazurnimi hladno-toplimi potezami v svetlo-ali temno sivih žametnih odtenkih.
Način, postopek dela mu omogoča svobodo v tej meri, da figure postanejo neprepoznavne, skoraj abstraktne.
Nejč Slapar _ »Strukturna« opartistična podlaga mu omogoča nove možnosti nadgradnje, kar pomeni, da odvzame ali dodaja
estetsko konceptualne vsebine. Dovzeten je do alternativnih sprememb, njegova dela postajajo »aktualna« in sledijo toku
sodobnega časa. Geometrijskost in grafična oblikovna raznolikost »čiste« barve sta natančno izvedeni , zasnovana likovna dela kot
tridimenzionalni objekti vsebujejo ploskoven karakter in optično iluzijo večplastnosti.
Irena Jeras Dimovska _ V svojem početju je vztrajna, resna, zlasti preseneča z virtuozno lahkotno linijo barvnih potez in
pripovednih vsebin. Deluje z očmi ženskega principa. Kot mojstrica odlično povezuje barvno komplementarne kontraste, »urejenost«
in živo, neposredno postavitev figur. Razpršene barvne ploskve slika z energično »silovitimi« potezami, ki jih poveže, poenoti z
ženskimi golimi telesi v stoječih, sedečih ali ležečih položajih. Posveča se samo ženskemu motivu, figuram nedoločene starosti v
nedoločenem, »naravnem« abstrahiranem okolju s poudarjeno ekspresionistično »jasno« notranjo risbo.
Klementina Golija _ Svoj likovni nagovor sestavlja v kombinirani tehniki kolaža s plastenjem barvnih revijskih trgank, prosojnih
papirjev in transparentnih barvnih lazurnih nanosov. Ti panoramski imaginarni krajinarski motivi predstavljajo večplastno zgovorne
izvedbe, k i so avtoričin prepoznaven slog. Z minimalnimi in izbranimi barvnimi intervencijami doseže urejene horizontalne ali
vertikalne kompozicije, ki jih navezuje s klasičnim pomenom in videzom dogajanja v naravi.
Boge Dimovski _ Osebno likovno identiteto gradi na odprtih, razpoloženjskih trenutkih. Na pamet nastajajo nove ideje in spominski
zapisi. Izmišlja si konkretne »abstraktno« oblikovne »zgodbe«, ki so podobne idealiziranemu krajinskemu motivu. Sistematično
producira »iskrena čustva«, ki predstavljajo likovne izpovedi. Njegovo delovanje na likovnem področju je zasnovano »razumsko« na
podlagi risarske dnevniške pripovednosti. Avtorsko nenavaden posrečen svet je neposredno »natančen« in raznolik .
Klavdij Tutta _ Raznolik, produktiven umetniški opus Klavdija Tutte je sestavljen iz ciklov, ki se navezujejo na njegov rojstni
kraj v smislu slikarske mediteranske poetične vsebine. Kontrastna barvna občutljivost različnih časovnih obdobjih pride do izraza
zlasti pri njegovem zadnjem opusu pomolov, svetilnikov in priobalnem dogajanju na kopnem. Kompozicija, sestavljena iz »malih ali
velikih« geometrijsko razporejenih ploskev, je blizu zlatemu rezu in je prisotna v vseh njegovih delih, nastalih v zadnjem obdobju.
France Vozelj _ Je eden izmed redkih slovenskih slikarjev, ki vztraja na tradicionalni praksi predmetnega slikarstva, iluzionistične
upodobitve figuralike in tihožitja. Poleg študijskih figuralnih motivov se posveča tudi tihožitju pri katerem si privošči več svobode in
igrive improvizacije. Naslikane figure dajejo vtis, kot da lebdijo nad zemljo, tihožitja pa so v nasprotju s figuraliko arhitekturno trdna,
barvno kontrastna in geometrijsko uravnotežena.
Marko Tušek _ Likovna dela Marka Tuška so reliefni tridimenzionalni asemblaži, leseni prostorsko zasnovani objekti, »slike«. Na
prvi pogled njegova dela asociirajo na konstruirane podobe arhitekturnih maket, tlorisnih ureditev nekega kraja. Likovno urejen
prostor v konveksnih ali konkavnih kompozicijskih rešitvah predstavlja zanimive inštalacije različnih oblik iz recikliranih materialov.
Pri izvedbi uporablja predvsem les, platno, papir ali kovino, ki daje delu abstrakten informelovski uravnotežen, ekološki videz.
Lahko bi rekli, da so to natančna »naključno« oblikovna, domišljijsko zasnovana dela, ki izstopajo z domišljijsko preprosto govorico
uporabljenih materialov.
Zoran Srdič Janežič _ Predstavnik mlajše generacije, ki pripada slovenski subkulturni skupini sodobne alternativne umetnosti
z estetsko konceptualno vsebino. Je drugačen, radikalen v pogledu do tradicionalne umetnosti, dogodkov upodobitve nekega
trenutnega stanja. Zanima se za neposrednost žanrskih in konceptualnih motivov, dogodkov performansov (ustvarjalni vizualni,
digitalni zapisi na kolonijah, dokumentarni kratki filmi). V kiparstvu se izraža s tridimenzionalnimi prostorskimi kipi, objekti.
Tadej Torč _ Uveljavlja se na več likovnih področjih, kot je slikarstvo, grafika, kiparstvo, restavratorstvo. Je obetaven član kranjskega
likovnega društva, ki kaže zanimanje za različna umetniška zgodovinska obdobja v povezavi s postmodernističnimi smermi, pristopi
raznovrstnih tehnik, materialov in motivov. Nastajajo objekti v železu, steklu, risbe z ogljem na papirju. Išče (svojo) pot v vseh naštetih
umetniških področjih realističnega ali abstraktnega konceptualnega likovnega sveta.
Mag. Boge Dimovski

Cveto Zlate

Rojen 1955 v Vogljah pri Kranju, leta 1977 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.
Človeška figura ter živalski in rastlinski motivi sestavljajo
prepoznavno figuralno izhodišče slikarskih del Cveta Zlateta
na katerih avtor s prepričljivo slikarsko potezo oziroma širokimi
nanosi intenzivne in nasičene barve, sproščenim odnosom do
motivike in samosvojo osebno ikonografijo, ki črpa iz literature,
kulturne tradicije in vsakdanje izkušnje neposrednega okolja,
oblikuje prepoznaven vizualni jezik, ki ga ubeseduje suvereno in
premišljeno.
Maja Medja

GALIČEVI METULJI
akril - kolaž na platno
45 cm x 35 cm
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Boni Čeh

Boni Čeh je bil rojen leta 1945 na Jesenicah. Študiral je na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Slavku
Pengovu, Francetu Miheliču, Mariju Preglju, Nikolaju Omersi in
Maksimu Sedeju. Diplomiral je leta 1970. Dela kot samostojni
likovni ustvarjalec. Poleg slikarstva se ukvarja še s kiparstvom,
grafiko, keramiko. Sodeloval je na več kot 150 skupinskih in imel
55 samostojnih razstav doma in v tujini. Prejel je več mednarodnih
in domačih nagrad.

BREZ NASLOVA
risba na platno
50 x 50 cm

Nejč Slapar je bil rojen leta 1945 v Stražišču pri Kranju. Po
končani gimnaziji se je najprej odločil za študij gradbeništva, nato
se je preusmeril v grafično industrijo. Je član društva ZDSLU in
Likovnega društva Kranj. Imel je preko 50 samostojnih razstav in
več skupinskih. Sodeloval je s konceptualistično skupino WestEast (Franci Zagoričnik) ter skupaj s Francetom Pibernikom
pripravil nekaj razstav Konkretna poezija in grafika. Udeležil se je
več likovnih kolonij in ex-temporov.

Irena Jeras Dimovska

Rojena 17.08.1960 v Kranju, leta 1985 je diplomirala slikarstvo
na ALU v Ljubljani pri profesorjih Andreju Jemcu in Jožefu
Muhoviču ter leta 1988 končala magistrski študij konzervatorstva
in restavratorstva z nazivom magister umetnosti na isti Akademiji
pri profesorju Francu Kokalju. Od leta 1990 je članica DSLU v
Ljubljani. Od leta 1992 je zaposlena je v Gorenjskem muzeju v
Kranju kot konservatorsko restavratorska svetovalka.
Do sedaj je imela dvaindvajset samostojnih razstav ter preko 100
skupinskih razstav doma in v tujini.
BREZ NASLOVA
2012
akril
50 x 70 cm

Klementina Golija
IZ CIKLA
UVID- OK(N)O
V DUŠO
2011
platno
80 x 80

Rojena 26. 03. 1966 na Jesenicah. Leta 1990 je diplomirala na
oddelku za slikarstvo na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu
pri prof. Glaucu Baruzziu in Giuseppeu Maraniellu. Na ljubljanski
Akademiji za likovno umetnost je leta 1993 končala podiplomski
študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju in 1995 še podiplomski študij
slikarstva pri prof. Gustavu Gnamušu. Izpopolnjevala se je še na
študijskih potovanjih: leta 1990 v Bostonu in New Yorku in 1991 v
Parizu. Od leta 1987, od prve osebne razstave, je doslej imela 93
samostojnih razstav in je sodelovala na več kot 200 skupinskih
razstavah v Sloveniji in v tujini. Prejela je 15 nacionalnih priznanj in
eno mednarodno nagrado, v letu 2007 je za uspehe in dosežke na
likovnem področju prejela nagrado Mestne občine Kranj. Ustvarja
v slikarstvu, grafiki in oblikovanju. Od leta 1990 je članica ZDSLU,
je pobudnica in predsednica Bienala mesta Kranj. Živi in ustvarja
v Kranju.

GORENJSKA

Nejč Slapar
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Razstavni prostor gostilne Stari Mayer (bivše kegljišče)

Boge Dimovski

Boge Dimovski je leta 1978 diplomirali slikarstvo, leta 1981
magistriral iz restavratorstva in leta 1983 iz grafike na ALU v
Ljubljani, leta 1987 je habilitiran za visokošolskega učitelja za
grafiko na Univerzi v Ljubljani ter risanja in slikanja na Univerzi Cirila
in Metoda v Makedoniji leta1990. Pridobil si je naziv muzejskega
svetovalca. Deluje na področju slikarstva, grafike, kiparstva,
restavratorstva ter zadnjih deset let kot likovni kritik.
Do sedaj je imel 36 samostojnih razstav, sodeloval pa je na preko
260 skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel
dve nacionalni ter štirinajst mednarodnih nagrad.
BREZ NASLOVA
2011
akril
70 x 100cm

Klavdij Tutta

GORENJSKA

Klavdij Tutta se je rodil 1958 v Postojni. Nadaljnje šolanje na
Akademiji za likovno umetnost pri profesorjih: Metki Krašovec,
Janezu Berniku, Zvestu Apolloniju, Gustavu Gnamušu in Bogdanu
Borčiču. Pri slednjem je diplomiral tako na dodiplomskem kot na
postdiplomskem študiju grafike. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko
in objekti ter z organizacijo likovne delavnice na Sinjem Vrhu.
Od leta 1981 je član DSLU, sicer pa dela in živi v Novi Gorici in
Kranju, kot samostojni umetnik. Imel je preko 219 samostojnih
razstav, sodeloval pa na več 300 skupinskih doma in po svetu. Za
svoje delo je prejel več 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med
nagradami izstopajo tiste, ki jih je prejel na mednarodnih bienalih
v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqes, Villachu, Zagrebu, Bitoli,
Karlovcu, Gornjem Milanovcu, Gorici, Mariboru, Sežani. Leta 2002
je prejel Bevkovo nagrado mestne občine Nova Gorica za dosežke
v likovni umetnosti in pa plaketo občine Ajdovščina za razvoj
likovnih delavnic na Sinjem vrhu. V Kranju pa veliko Prešernovo
plaketo mestne občine Kranj.V letu 2009 je za velik likovni projekt,
ki ga je pripravil v Kranju in okolici prejel Veliko plaketo MO Kranj
in nagrado ZDLSU in Hypo Alpe Adria za leto 2009.

IZ CIKLA MEDITERANSKI POMOLI
2011
akril in kolaž na platno

TIHOŽITJE 28 O
2011
olje na platno
40 X 40 cm

Franc Vozelj

Franc Vozelj, rojen 28.3. 1954 v Kranju.Po končani šoli za
oblikovanje se je vpisal na Akademijo za likovno umetnost v
Ljubljani,kjer je leta 1979 diplomiral na oddelku za slikarstvo.Leta
1981 je končal podiplonski študij slikarstva pri prof.Janezu Berniku.
Doslej je imel preko 90 samostojnih razstav doma in v tujini,
sodeloval pa je na več kot 100 skupinskih razstavah.
Ukvarja se s slikarstvom in oblikovanjem.Od leta 1980 je član
Društva slovenskih likovnih umetnikov. Živi in dela v Kranju kot
samostojni umetnik.

likovnih

umetnosti
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Marko Tušek

Marko Tušek je bil rojen 23. avgusta 1964 v Kranju. V otroštvu si je ob očetu slikarju pridobil veselje do sveta likovnosti. Akademijo za likovno
umetnost je končal v Ljubljani, kjer je diplomiral pri prof. Emeriku Bernardu. Njegovi profesorji so bili še: Metka Krašovec, Janez Bernik,
Gustav Gnamuš, Bogoslav Kalaš, Jožef Muhovič...
Vizualno področje pojmuje kot močno razvejano, a psihološko enotno polje, zato se ne odloča za zgolj eno od vizualnih disciplin. Tako
poleg slikarstva deluje tudi na področju grafičnega oblikovanja in fotografije, krajši čas pa se je ukvarjal tudi z videom, gledališko in filmsko
scenografijo. Živi v Kranju.
Na skupinskih in samostojnih razstavah se predstavlja od leta 1986. Njegova dela so vključena v zbirke Moderne galerije Ljubljana, IFC
Washington, Gorenjskega muzeja,... in v razne zasebne zbirke.

Zoran Srdić Janežič

FOR MY SON
risba

Zoran Srdić Janežič (rojen 1974, Kranj) je vizualen umetnik in
oblikovalec lutk - kipar v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Študiral
je kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje,
Univerze v Ljubljani, ter se študijsko izpopolnjeval na raznih
mojstrskih delavnicah obdelave različnih materialov. V svojih delih
se ukvarja z razliko med vrednostjo in vrednoto, ter uporablja
različne materiale ter združuje različne tehnike (od risbe, kipa do
performansa).

Tadej Torč

Tadej Torč rojen leta 1978 v Kranju je študiral na Šoli za risanje in
slikanje v Ljubljani, kjer je leta 2005 diplomiral pri prof. Daretu Birsi.
Svoje vsebine razvija v kiparskem, slikarske in fotografskem mediju.
Bistveno za njegovo interpretacijo pa je iskanje razmerja med
kiparsko formo in prostorom risbe. Svoj likovni jezik je izpostavil
in utemeljeval tudi skozi ilustracijo haiku poezije. To področje
v določeni meri opredeljuje njegov izhodiščni likovni problem,
iskanje idealnega razmerja med praznino in iz nje razvijajoče se
polnosti.
Značilni likovni jezik, avtor raziskuje iz včasih bolj ali manj prikrite
figurative, občutenja telesnosti, ki pa jo prikriva oz. bolje rečeno
prepoznava v docela neobičajnih predmetih, kot so omare, stoli,
škatle.

033
2012
vosek

GORENJSKA

PLAN B
2006
les, platno, papir, akril
cca. 32 x 70 x 8 cm
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Galerija avla Mestna občina Kranj
Značilno plastenje barv se v delih Norberta Klavore kaže kot razpoznaven rokopis, barvne vrednosti pa površino ovijajo v svojstveno
ozračje. Ekspresivna pripoved radikalno stiliziranih, v asociativno abstrakcijo prehajajočih simbolično zasnovanih prvin učinkujejo barvno
asketsko in občuteno s kontrastom vnesene forme pa tudi skrivnostno dramatično.
Likovni izraz Gerlinde Thuma se giblje na meji med figurativnim in abstraktnim, umetnica v svojih pogosto dvodelnih horizontalno ali
vertikalno organiziranih kompozicijah uveljavlja svoj pristop k površini slike, ki ga označuje kot iskanje ravnotežja med gesto in njenim
meditativno prostim razponom in eksaktno formo, pri čemer izhaja iz narave, zanimata pa jo tudi fenomen časa in prostora ter razlike v
njunem dojemanju.
Elementarni intimni zapisi v tandemu ustvarjenih slikarskih del Larisse Tomassetti in Franka Kropiunika so predvsem rezultat sinteze
v ustvarjalni dialog zapletenih osebnih rokopisov umetnikov, ki jih suvereno in sproščeno ter z občutkom za ,,poslušanje,, govorice drugega
povezujeta v asociativno, simbolno prepoznavne motive, fantazije, ki se formalno naslanjajo na avtomatizem nadrealizma ali dadaistično
igrivost.
Susane Riegelnik zanimajo predvsem pogledi na posamezne dele sveta, mest, vasi, podeželja in drugih področij iz ptičje perspektive
kot so kartografsko zarisani in označeni na zemljevidih ali vidni na satelitskih posnetkih posameznih delov Zemljinega površja. Avtorica
posamezna območja geografske predloge označuje z barvnim interveniranjem črne, rumene, rdeče in modre, ki lahko učinkuje haptično in
v posameznih primerih ekspresivno ter s tem opozarja na posledice onesnaževanja okolja, porabe energije in drugih civilizacijskih pridobitev
ki na ta način svoj način postanejo optični fenomen.
Anamarija Stibilj Šajn in Maja Medja

Norbert Klavora
AVSTRIJA

Rojen je bil leta 1956 v Železni Kapli. Študijsko se je izobraževal in
bival v Berlinu in Madridu. Od leta 1994 deluje kot samostojni likovni
umetnik na avstrijskem Koroškem. Leta 2001 je bil soustanovitelj
regionalne kulturne iniciative Kino Kreativ Kulturaktiv. Od leta
2004 deluje v Železni Kapli kot umetniški vodja galerije Vprega /
Galerie Vorspann. Sodeloval na številnih samostojnih in skupinskih
razstavah, v Kranju se je predstavil tudi s samostojno razstavo v
Mali galeriji ter v sklopu projekta 4 + 4 ,ki je bil predstavljen v
galerijah Gorenjskega muzeja v Kranju. Sodeluje tudi na likovnih
delavnicah doma in v tujini.

mešana tehnika
120 x 80

Gerlinde Thuma

Gerlind Thuma je od leta 1981 do 1988 študirala slikarstvo in
animiran film na Univerzi aplikativnih umetnosti na Dunaju. Njena
profesorica je bila znana performerka in bodyartistka Maria
Lassing pri kateri je slikarka tudi diplomirala. Od leta 1983 je
pripravila veliko samostojnih in skupinskih razstav tako v Avstriji kot
tudi v več evropskih državah. Sodelovala je na mnogih simpozijih
in mednarodnih likovnih delavnicah. Za svoje delo je prejela več
nagrad in priznanj.

REZIPROK 4
2012
akril na platno

likovnih
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Larissa Tomassetti

Larissa Tomassetti je umetnica, rojena v Gmündu, ki se vedno
vrača v domači kraj. Študirala je slikarstvo in kiparstvo na Visoki
šoli za likovno umetnost «Mozarteum« v Salzburgu, kjer je opravila
diplomo z odliko. Več let je zaposlena pri ateljeju Inversion v
kreativnem in umetniškem razdajanju. Tehnično jo zanima risba,
slikarstvo in fotografija. V kulturnem mestecu Gmündu ima atelje z
imenom Maltator, ki je dnevno odprt od meseca maja do meseca
oktobra.

_17_
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Frank Kropiunik

Frank Kropiunik že več let živi v Gmündu. Študiral je na Visoki šoli
uporabne umetnosti na Dunaju v oddelku prof. Christiana Ludwiga
Atterseeja. Veliko kreativnih let je preživel na Dunaju sedaj pa je zelo
dejaven na avstrijskem Koroškem. Razstavljal je z znanimi slikarji
kot je Cornelius Kolig, Hansom Piccotiniem. Z Larisso Tomassetti
imata skupen atelje in galerijo in v njem družno ustvarjata.

AVSTRIJA

BETT.GESCHICHTEN
2-teilig
2012
akril na platno
200 cm x 100 cm

Susanne Riegelnik

Rojena je bila v Budimpešti. V letu 1993 se je izpopolnjevala na Mednarodni poletni likovni akademiji za likovno umetnost v Salzburgu pri
Hermannu Nitschu. Ukvarja se s slikarstvom in grafiko. Sodelovala na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, mdr. Rimu, Dunaju,
Petersburgu, Pragi, Budimpešti, Dubaju, Talinu... Njena dela se nahajajo v številnih zbirkah in muzejih. Živi in ustvarja na Dunaju in na
Koroškem.

ROM
akril na platno
120 x 120
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Galerija avla Mestna občina Kranj
Pino Bonanno s svojo ustvarjalnostjo vabi v povsem drugačen svet, med stilizirane, geometrijsko obravnavane oblike,
ki predstavljajo sintezo v simbolnost. Forme utripajo v zgodovinskem spominu in v osebno občutenem pogledu nanj, v
stilizacijskem principu, ki vodi v znakovnost, s katero dosega metaforično sporočilnost, v enostavnosti oblike in bogastvu
ter harmoničnosti barv, vselej pa v jasno izraženem principu kompozicijskega reda. Znakovna znamenja so tako suvereno in
tekoče izpeljana, da spominjajo celo na pismenke, na rojstvo civilizacije, nedomno pa odpirajo pogled v široko odprto polje, v
zgodovino, pomen in čas.
Ana Marija Šajn
Paride di Stefano v svojih klasično izvedenih likovnih delih na kritičen in angažiran način s preizpraševanjem aktualnih
vprašanj sodobnega življenja problematizira predvsem odnos človeka do sveta. Atlanti, ki nosijo breme sveta v tem kontekstu
personificirajo človeka, ki mu je bilo stvarstvo dano v uporabo od Boga in je potemtakem za njegovo in posledično svojo
dobrobit tudi predvsem odgovoren. Njihovi atributi in drugi na slikah prisotni simbolni predmeti ob naslovih slik dodatno
pojasnjujejo omenjeno idejno sporočilo.
Slikarstvo Carla Mastronardija je pretehtano gestualno in v osnovi vezano na tradicijo informela, opredeljuje ga precizen
občutek za formalno strukturo podobe oziroma arhitekturo kompozicije katere trdnost poudarja reliefno pastozna barvna
površina slike, ki je motivno sicer osvobojena predmetnega a ostaja kljub abstraktni formalni opredelitvi povezana s podobami
stvarnega sveta in v tem smislu ni apologija neforme temveč nudi umetniku drugačen, bolj intimen načina izražanja psihičnih
vsebin in obdajajoče konkretnosti.
Maja Medja

ITALIJA

Pino Bonanno

Diplomiral je na primerjalni književnosti in umetnostni zgodovini na univerzi « Ca Foscari« v Benetkah. Deluje. Kot pisatelj, slikar, literarni
kritik, izdajatelj literarnih testov in piše likovno kritiko za avtorje v širšem srednjeevropskem prostoru. Izdal je preko 10 knjig poezije. Njegovi
teksti in knjige so prevedeni v španski, ruski, nemški, angleški in hrvaški jezik. Mnoge tekste je napisal za pomembne mednarodne in
italijanske strokovne revije. Je tudi idejni oče umetniškega gibanja »Chromatismo Ermetico« (Hermetični kromatizem). Kot organizator in
likovni kritik je udejanil veliko mednarodnih srečanj v Italiji in v srednji Evropi. Njegova slikarska dela se nahajajo v številnih privatnih in
državnih zbirkah po celem svetu.
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Paride Di Stefano

Paride Di Stefano se je rodil leta 1979 v Cassinu v Italiji. Leta 1998
uspešno maturira na oddelku “Arhitektura in notranji design”, na
Inštitutu za umetnost G.Manuppella v Iserniji.
Leta 2003 se vkljiči v program izmenjave Erasmus in gostuje na
Institut Supérieur des Beaux Arts Saint Luc, Liege, v Belgiji. Istega
leta z odliko diplomira pri prof. Raffaeleu Canoru na Akademiji za
likovno umetnost v Napoliju. 2007 pridobi diplomo druge stopnje
in habilitacijo za poučevanje slikarskih disciplin na akademskem
podiplomskem študiju “COBASLID” na Akademiji Brera v Milanu,
kjer zelo uspešno diplomira z naslovom “Telo v slikarstvu Francisa
Bacona” pri metorju Antoniu Cioffiju in “Formiranje in transformacija
forme” pri mentorju Pier Nataleju Guazzettiju.
Od 2011 dela in ustvarja v ateljeju – “Galeriji Apeiron” (s kiparko
Katjo Smerdu) v Izoli.

ITALIJA

ATLAS I (Accessus-Exitus)
2008
olje na platno
200 x 140 x 5 cm

Carlo Mastronardi

Carlo Mastronardi je rojen v mestu Rubierra leta 1945. Izobraževal se je na Inštitutu za uporabno umetnost v Bologni. V istem mestu je
nadaljeval študij na Akademiji lepih umetnosti v Bologni. Imel je svoj profesionalni studio za tisk umetniške grafike. Ukvarja se z grafiko in s
slikarstvom. Veliko razstavlja v tujini in se udeležuje pomembnih likovnih manifestacij. Zadnja leta pogosto sodeluje z galerijami v Nemčiji in
se predstavlja na samostojnih in skupinskih likovnih razstavah. Za svoje delo je prejel več priznanj in nagrad. Živi in dela v Rubierri (pokrajina
Emilia Romagna).
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Galerija avla Mestna občina Kranj
Hrvoje Marko Peruzović gradi svoj likovni izraz na analitično jasni in mojstrsko izpopolnjeni risbi, ki predvsem opredeljuje
njegove figuralne kompozicije profanih in sakralnih vsebin, ki poleg nadrealističnih prvin vsebujejo stilne kvalitete secesije
in se povsem prilegajo simbolistični, k večpomenskosti stremeči in globlji resnici zavezani idejni zasnovi avtorja. Risarsko
avtonomne upodobitve običajno dopolnjuje mehkobna in luminiscentna modra, ki s svojo hieratičnostjo poudarja njihov
duhovni in kontemplativni potencial.
V slikarstvu Ane Marije Peruzović je opazna zavezanost klasičnim motivom in popolni svobodi likovne izpovedi, ki jo
formalno opredeljujejo predvsem kompaktnost in evklidska jasnost kompozicije, harmonija, značajna risba in čiste barve
upodobitev ter lirizem in dekorativna lepotnost zgodovinskih slogov kot sta art nouveau in postimpresionizem s katerima
navdaja sicer veristično dojete pejsaže, vedute mest, tihožitja, šopke in portrete pa tudi dela s sakralno motiviko.
Maja Medja

Hrvoje Marko Peruzović
HRVAšKA

Rojen 28. 04. 1971 v Zagrebu. Končal je grafični oddelek za uporabno umetnost in oblikovanje v Splitu in leta 1995 je diplomiral iz slikarstva
na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu pri prof. Đuru Sederju. Študijsko se je izpopolnjeval v Parizu, Milanu, Benetkah in na Dunaju. Je
član HZSU-ja (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika). Poleg slikarstva se ukvarja še s klasično grafiko, ilustracijo, skulpturo in fotografijo.
Je avtor Križevega pota in oltarne slike za cerkev Gospe od Nuncijate v Dubrovniku. Imel je več kot trideset samostojnih razstav in sodeluje
na številnih skupinskih razstavah na Hrvaškem in v tujini. V okviru projekta Križev pot po piranskih cerkvah (v organizaciji društva Prijatelji
zakladov cerkve sv. Jurija) je letos predstavil Križev pot, ustvarjen prav za piranske cerkve. Živi in ustvarja v Bolu na otoku Brač.
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Ana Marija Botteri Peruzović

Je rojena v Splitu leta 1971. Zaključila je šolo uporabnih umetnosti in oblikovanje v Splitu. Leta 1993 je diplomirala na Akademiji likovnih
umetnosti v Zagrebu pri prof. Đuri Sederju. Študijsko se je izpopolnjevala v Parizu, Milanu, Benetkah in na Dunaju. Njena specialnost so
mozaiki in vitraži. Njena dela se nahajajo v mnogih zbirkah in muzejih. Je članica hrvaškega društva likovnih umetnikov. Do sedaj je imela
več kot 30 samostojnih razstav, tako na Hrvaškem kot po Evropi. Živi in dela v Bolu na otoku Braču.

HRVAšKA

BOR

DOLOMITI
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Galerija avla Mestna občina Kranj
Dubravko Baumgartner, Endre Göntér, Ferenc Király in László Nemes so likovni umetniki madžarske
narodnosti od katerih živita prvi in tretji v Lendavi, drugi v Murski Soboti, medtem ko živi in ustvarja slednji
v Zalaegerszegu in občasno tudi v Lendavi. Vsi so aktivno povezani z likovnim življenjem ožjega srednje
evropskega prostora na stičišču Slovencev, Hrvatov, Madžarov in Avstrijcev zato pomeni njihova ustvarjalnost
sintezo različnih kultur in trden most prijateljstva in sožitja med njimi.
Prepoznavna motivika panonskega zidu Dubravka Baumgartnerja ustvarjena v procesu materializacije
snovnosti odpadajočega ometa, ki je blizu naslikanim zidovom Antonia Tapiesa, uvršča njegovo slikarstvo
v tradicijo evropskega modernizma s poudarkom na osebni poetiki. Iz njegovih del izžareva namreč tragika
propadanja ljudske arhitekture »cimprač«, enega od značilnih in nezamenljivih arhetipskih simbolov
panonskega sveta. Likovni dialog med naturalistično naslikanimi detajli lesenih vrat, oken, stebrov… in različnimi
v slikovno polje vpetimi materiali, med njimi celo pločevinaste obrobe, odraža slikarjevo težnjo k stvaritvi
prostorsko učinkujoče materializirane slike. V njej mu je uspelo na slikarski način odvzeti ilustrativen značaj
idealizirane krajine in ga nadomestiti z likovnimi elementi – lesom, peskanimi površinami, pločevinastimi
robovi, pritrjenimi žebljički in morda še s čem, ki so značilni atributi naravnega okolja.

MADžARSKA

Iz del Endreja Göntérja veje epska čustvenost zgodovinsko pogojenega ter osebno doživetega panonskega
prostora in njegovega kulturno zgodovinskega spomina, poganstva in nastopa krščanstva, šeg, navad,ljudskih
običajev, vraž in morda še česa.……Izražena je v telesnosti rdeče barve in v ekspresivnem slikarskem naboju
ter emocionalni vznesenosti novega romanticizma. V njej prevlada pulzivna spreminjajoča se podoba nekoč
prepoznavnega sveta, ki prehaja v neko drugo, duhovno substanco. Z njo identificira čustveno vznesenost,
ponos in navdušenje. Ekspresija doživete krajine, zrasle do mitskih razsežnosti, je povezana s tragičnostjo
umiranja in izginjanja. Odraža občečloveško bivanjsko stisko in nujnost etične in moralne očiščenosti pred
neustavljivim, tihim, vendar resničnim fizičnim in duhovnim minevanjem.
Kipar in slikar Ferenc Király, dobitnik Munkácsyjeve nagrade, predstavlja v sodobni slovenski in madžarski
likovni umetnosti ustvarjalca čigar dela temeljijo na izraznosti življenjsko občutene sinteze duhovnih sfer
človeške, živalske in rastlinske narave. Odlikuje jih svobodna, igriva, na fantaziji sloneča, nadrealistično občutena
asociativnost intuitivno občutenih telesnih preoblikovanj. V slovenskem kiparstvu visokega modernizma ni
nobenemu kiparju uspelo tako prepričljivo oblikovati čistost življenjske moči prvobitnega simbola spolnosti,
spolnih organov in z njimi povezane plodnosti ter poetične erotičnosti. Z imaginacijo intuitivnih oblik je utelesil
volumen ženskega telesa in njeno nedoločljivo ženskost ter ju pretvoril v senzibilno oblikovano celoto s čutno
modeliranimi detajli. Njegova dela niso goli, opustošeni artefakti brez smisla in vsebine, saj ohranjajo funkcije
sporočilnosti osebno izoblikovane in iz lastne notranjosti zgrajene skulpture.
Starejša dela Lázla Nemesa, opremljena s kolaži nalepljenih fotografij odražajo sentimentalen značaj in
intimen odnos do kraja in ljudi. Ritmično občutene površine abstraktnih barvni kombinacij usmerijo njegovo
ustvarjanje v abstraktni iluzionizem. Krajina postane tako varno zatočišče, osamljen otok sredi panonske
okrogline. Prevladujoč likovni element postane risba in prefinjen občutek za barvne kombinacije. Vidni
so prehodi od predmetnosti k abstrakciji, od modeliranja k brizganju in svobodnemu nanašanju barvnih
pigmentov. Njegovo razmišljanje o človeku in življenju, vrženo v kolesje gibljivega kozmosa, postane vidno
skozi preplet abstrahiranih nebesnih teles in njihovih krožnih poti, preoblikovanih v mrežno strukturo elips,
krožnic, krogov, geometrijskih teles, črt, pack…Otipljiva barvna masa z iztopajočimi reliefnimi poudarki je
vezana na izrazno moč štirih osnovnih elementov zemlje, vode, zraka in ognja. Njihova simbolna sporočilnost
je vezano na slikarjevo osebno občutje večnih slikarskih tem življenja, smrti, veselja, radosti , zadovoljstva,
žalosti, nesreče…
mag. Franc Obal umet. zgodovinar
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Dubravko Baumgartner

Dubravko Baumgartner se je rodil leta 1979 v Murski Soboti. Leta 1998 je končal Gimnazijo in strokovno šolo za oblikovanje (Művészeti
Szakközépiskola és Gimnázium) v Szombathelyu na Madžarskem – smer grafika in grafično oblikovanje. Študiral je na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani – smer slikarstvo, kjer je leta 2004 diplomiral pri prof. Zmagu Jeraju in prof. Nadji Zgonik. Ukvarja se s slikarstvom,
grafiko, ilustracijo, oblikovanjem in fotografijo. Je član Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije ter Zveze društev slovenskih likovnih
umetnikov. Zaposlen je v Galeriji-Muzeju Lendava kot kustos galerije in grafični oblikovalec. Je organizator in vodja likovnih delavnic in kolonij
v Lendavi.

Endre Göntér

Panonska vas Dobrovnik/Dobronak je vas ob meji, kjer se je 19. februarja 1949 rodil Endre Göntér.
Študiral je na Pedagoški akademiji v Mariboru, in sicer na likovnem oddelku pri slikarjih Lajčiju Pandurju, Maksu Kavčiču …, kjer je tudi
diplomiral. Nekaj časa je delal kot likovni pedagog, pri čemer je odkrival in usmerjal nadarjene učence na likovno pot. Vrsto let, vse do
upokojitve, je bil zaposlen kot tehnični urednik tednika Vestnik. Poleg slikanja se ukvarja z risanjem karikatur.
Bil je med ustanovitelji likovne skupine GRUPA 676, ki je dolgo delovala kot aktivna skupina slikarjev in grafikov. Od leta 1987 je član ZDLUS
(Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije) in od leta 1992 pa še član DLUPP (Društvo likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije).
Aktivno razstavlja že skoraj 40 let. Imel je mnogo samostojnih razstav, sodeloval pa je tudi na številnih skupinskih razstavah, je dobitnik
priznanj in nagrad, udeležuje se likovnih srečanj, simpozijev in kolonij. Živi in dela v Murski Soboti.

ZAPUŠČENO OGNJIŠČE
1996
akril na platno
110 x 130 cm

MADžARSKA

PANONSKI ZID
2011
mešana tehnika na platno
60 x 80 cm
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Galerija avla Mestna občina Kranj

Ferenc Király

Ferenc Király se je rodil leta 1936 v Dolnjem Lakošu. Po šoli
za oblikovanje v Ljubljani je študiral na ljubljanski akademiji za
likovno umetnost, pozneje pa na Akademiji za likovno umetnost v
Zagrebu, kjer je leta 1964 diplomiral na oddelku za kiparstvo pri
prof. Franetu Kršiniću. Kot akademski kipar je študijsko bival v
Severni Ameriki ter popotoval po Afriki, Mali Aziji, Izraelu, Egiptu
in Evropi. Je član Zveze društva likovnih umetnikov Slovenije in
Društva likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije. Sodeloval je na
številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Za
svoje umetniško ustvarjanje je prejel več nagrad in priznanj, med
njimi leta 2005 tudi prestižno nagrado Munkácsy Mihály-a. Kot
svobodni umetnik živi in dela v Lendavi.

MADžARSKA

Znamenje II
2002
marmor
37 x 27 x 12 cm

Laci Zeleno 4
2012

László Nemes

je predstavnik srednje generacije madžarskih slikarjev.
Rodil se je 11. aprila 1948 v Kolozsváru (Cluj, Romunija). Leta
1975 je na Akademiji za likovno umetnost Jon Andreesc diplomiral
na slikarski in pedagoški smeri. Leta 1977 je postal član Zveze
romunskih likovnih umetnikov. Od leta 1990 živi na Madžarskem, v
Zalaegerszegu, kjer je član Zveze madžarskih likovnih umetnikov,
od leta 1995 Društva madžarskih akvarelistov, letos pa je postal
tudi član Društva slovenskih likovnih umetnikov Maribor. Dela kot
učitelj. Redno razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah
doma na Madžarskem in v tujini: Stuttgart, Böblingen, Ljubljana,
New York, Toronto, Bukarešta, Varaždin, Čakovec, Budimpešta,
Dunaj, Celovec/Klagenfurt, Coursan, Trbiž/Monfalcone, Maribor,
Murska Sobota, Slovenske Konjice, Lendava in drugod.
Vodi in organizira likovne delavnice, predvsem za mladino, hkrati
pa je organizator številnih kulturnih prireditev pri Zavodu za
kulturo madžarske narodnosti v Lendavi. Tesne strokovne vezi
goji z umetniškimi skupinami in društvi sosednjih držav. Je reden
gost različnih mednarodnih umetniških simpozijev in ustvarjalnih
taborov. Prejel je tudi visoka priznanja v Romuniji in na Madžarskem.
Njegova dela najdemo tako v galerijah kot v zasebnih zbirkah.
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Galerija avla Mestna občina Kranj

Dimitar Malidanov

Dimitar Malidanov se je rodil 5.12.1946 v Sarakinovu v Egejski Makedoniji. Leta 1972 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani pri prof. Gabrijelu Stupici. Izpopolnjeval se je na grafični specialki pri prof. Marijanu Pogačniku. Med letoma 1976 in
1977 je kot štipendist francoske vlade specializiral tehniko litografije na Beaux Arts v Parizu pri prof. Georgesu Dayezu. Do sedaj je imel več
kot 35 samostojnih razstav, med drugim v Parizu, New Yorku, Beogradu in Sarajevu. Sodeloval je na številnih mednarodnih prireditvah za
grafiko in risbo. Za svoje delo je prejel več nacionalnih in mednarodnih nagrad.

MAKEDONIJA

Raznovrstne oblike in pojavi narave oziroma rastlinskega sveta (popek, cvet, listje) so že dolgo izhodišče in razpoznavni znak likovne
ustvarjalnosti Dimitra Malidanova. Ploskovite barvne površine stiliziranih vegetabilnih motivov dopolnjene z risarskimi strukturami kljub
naslonu na konkretno učinkujejo poudarjeno abstraktno, saj so preoblikovane v skladu z avtorjevimi razpoloženji in likovnimi iskanji na poti
k izrazno izčiščeni likovni govorici, ki naj najbolj iskreno izraža njegova lastna občutja in ustvarjalni etos.
Maja Medja

Rojen je bil leta 1937 v Sloveniji. Najprej se je posvečal risbi,
slikarstvu in grafiki. Kasneje je začel snovati skulpture v lesu, kamnu
in bronu. Sprva je deloval in živel v umetniški četrti na pariškem
Monparnassu, kjer je delal v bivšem Brancusijevem ateljeju. Sedaj
pa živi in ustvarja v Faux-Fresnay. Od leta 1974 pa do leta 1986 je
bil profesor za obdelavo kiparskih materialov na znameniti pariški
Sorboni. Sodeloval je na številnih razstavah, tako v Franciji kot tudi
po celi Evropi. Za svoje delo je prejel več mednarodnih nagrad. V
Franciji je avtor več monumentalnih plastik.
Kipar Janez Zorko se v svojih avtorsko in slogovno prepoznavnih
figuralnih in čisto abstraktno zasnovanih skulpturah iz lesa,
marmorja in kovine navezuje na evropsko tradicijo organske
skulpture, ki je temeljila na modernističnem abstrahiranju naravnih
organskih oblik v stilizirano biomorfnost, ki naj s svojo izčiščeno
izpeljavo poudarja oblikotvorne, izrazne in estetske potenciale
materiala, pri čemer skulpturo dojema kot glasbo poslušano z
očmi in kot telesni izraz materije v prostoru in času.
Maja Medja

BREZ NASLOVA
marmor portugala
38 x 25 x15 cm

FRANCIJA

JEAN _ Janez Zorko
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Galerija avla Mestna občina Kranj

Luc Schreyen

Luc Schreyen se je rodil leta 1955. Študiral je sitotisk na Higher
Institute of Grafphic Education in Ghent, Belgium in Higher
Education of Plastic Arts at the St-Lucas-Institute in Ghent. Kasneje
je študiral tudi marketinško komuniciranje in deloval kot umetniški
vodja mnogih reklamnih agencij. Veliko je risal in se ukvarjal z
virtualnimi projekti, predvsem z novodobnimi pokrajinami še
posebej pa s portreti. Leta 1983 je začel tako imenovani »music
paintings« in tako imenovani »vizualno glasbo«. Izdelal je tudi
mnogo tridimenzionalnih objektov.

BELGIJA

Abstraktna platna Luca Schreyna, ki se navdihujejo pri glasbenih
kompozicijah, opredeljuje predvsem materialna prezenca čistih
barv, ki kot nosilke notranje vsebine pokrivajo celotno površino
slikovnega polja, ki zaradi načina njihovega nanosa učinkuje
tridimenzionalno in poudarjeno haptično.
Maja Medja

I AM A BIG GIRL NOW
VERKLEIND
2012
akril na platno
70 cm x 50cm

šPANIJA

Luis Rapela

Rojen leta 1955 v kraju Ferrolu na severu Španije. Likovno se je
izobraževal na Univerzi v Madridu. Zanimala ga je tudi glasbena
umetnost, zato je vzporedno obiskoval tudi glasbeni konservatorij.
Razstavno je aktiven od leta 1975. Pripravil je preko 50 samostojnih
razstav, tako v domovini kot tudi drugod po Evropi. Po letu 1990 pa
je imel večje predstavitve na Finskem, v Belgiji, Franciji, Italiji, na
Hrvaškem, v Sloveniji in ZDA. Za svoja dela je prejel več nacionalnih
nagrad. Predsedoval je društvu likovnih umetnikov Madrida
V slikarskih delih Luisa Rapele je vselej prisoten iberski genius
loci, ki se inspirativno napaja v tradiciji španskega povojnega
modernizma, njegove abstraktne kompozicije opredeljuje značilna
umirjena barvna paleta različnih odtenkov bele, sive, peščene,
oker, rjave in črne pri čemer je površina platen pogosto reliefno
obravnavana kar poudarja materialna tekstura barvnih nanosov ali
plastenje, zlepljanje in kolažiranje njihovega nosilca v nekakšnem
trompe l`oeil materije.
Maja Medja
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Galerija Prešernovih nagrajencev

Zvonko Čoh

Akademski slikar Zvonko Čoh se je rodil leta 1956 v Celju. Leta
1979 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost
v Ljubljani pri profesorju Janezu Berniku ter opravil specialistični
študij pri profesorju Štefanu Planincu. Že v času študija se je začel
ukvarjati z ilustracijo in umetniškim animiranim filmom. Je tudi avtor
več kratkih risanih filmov (npr. Poskušaj migati dvakrat, 1981 – v
soavtorstvu z Milanom Eričem in Poljubi mehka me radirka, 1984)
in prvega slovenskega celovečernega risanega filma Socializacija
bika? iz leta 1998, za katerega je skupaj z akademskim slikarjem
Milanom Eričem leta 1999 prejel nagrado Prešernovega sklada. Za
svoje ustvarjanje je v letih 1988 in 1999 prejel Levstikovo nagrado,
leta 1995 priznanje in leta 2002 nagrado Hinka Smrekarja, leta
2003 nagrado Najlepša slovenska knjiga za otroke in leta 2004 ter
2011 nagrado Izvirna slovenska slikanica. Leta 2004 je bil uvrščen
tudi na mednarodno Častno listo IBBY – IBBY Honour List.
Danes kot svobodni umetnik ustvarja predvsem ilustracije za
otroško literaturo, saj sodeluje z različnimi slovenskimi založbami
in revijami, kot so Mladinska knjiga, Cicido in Ciciban, najraje pa
ilustrira knjige Andreja Rozmana-Roze.

ENCI BENCI NA KAMENCI
2000

Milan Erič

Akademski slikar Milan Erič se je rodil leta 1956 v Slovenj Gradcu. Leta 1979 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v
Ljubljani in tam leta 1981 zaključil tudi slikarsko specialko v letniku profesorja Janeza Bernika. Leta 1986 se je zaposlil kot docent za risanje
in slikanje na Katedri za modno oblikovanje Naravoslovno-tehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 je profesor na Oddelku
za oblikovanje Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 1980 dalje svoja slikarska dela in risbe predstavlja na
samostojnih razstavah (Ljubljana, Maribor, Koper, Zagreb, Dubrovnik, Beograd, Tübingen,…) in skupinskih razstavah v Sloveniji ter drugod.
Ukvarja se s slikarstvom, z ilustracijo in animiranim filmom. Skupaj z Zvonkom Čohom je ustvaril prvi slovenski celovečerni risani film
Socializacija bika?, za katerega sta leta 1998 prejela Grandprix na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, leta 1999 nagrado Prešernovega
sklada in leta 2001 nagrado za humor na festivalu animiranega filma v Stuttgartu. Milan Erič je leta 2006 prejel tudi plaketo Hinka Smrekarja
na Slovenskem bienalu ilustracije.

SRECANJA 2012

_28_

_ mednarodni

festival

Galerija Kranjske Hiše _ zavod za turizem Kranj
Likovna dela Jožeta Trobca praviloma opredeljuje brezhibna kompozicija s konstrukcijsko risbo začrtanega razpoznavnega,
konkretnega motiva, ki vpet v geometrijsko organizirano shemo celote učinkuje s stilizacijo posameznih detajlov in
preoblikovanjem njihove barvne podobe. Na prvi pogled stroga zasnova motiva je razgibana s pretehtano razporeditvijo
ploskev, barv, linij in drugih likovnih poudarkov pri čemer se risba in barvna ploskev harmonično dopolnjujeta v ubrano celoto.
Maja Medja

Jože Trobec

Rojen 7. 2. 1948 v Kranju. Diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Gabrijelu Stupici in Maksimu Sedeju.
Sodeloval je na mnogih razstavah tako doma kot v tujini. Za svoje delo je prejel več nacionalnih in mednarodnih nagrad.
Poznan je po izdelavi maskote “Vučkota“ za zimske olimpijske igre v Sarajevu.
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Gorenjski Glas avla
Slikar in grafik Črtomir Frelih sodi med umetnike z obsežnejšim ustvarjalnim opusom. Spontana, pogosto vehementna poteza
in neprestana želja po eksperimentiranju z izraznimi sredstvi ste avtorja že od vsega začetka opredelili kot nemirnega iskalca
likovnih podob časa na prelomu dvajsetega in enaindvajsetega stoletja. A nalezljiva sproščenost, ki vlada v ateljeju z značilnim
vonjem po barvah, med kupi porisanih in polepljenih papirjev, ne ravno po vrsti zloženih platen, med odtisi in različnimi
predmeti, se le redko ohrani na Frelihovih razstavah v javnosti. Dela, ki jih nameni gledalcem so namreč izjemno skrbno
izbrana, tudi v študijskem smislu dodelana ter prej asketska, barvno in oblikovno izčiščena, kot pa preobložena s pomenskimi
in likovnimi sporočili.
Šopki ali zgolj posamezne cvetlice, zataknjene v različne posode, morda učinkujejo nenavadno v umetnikovi bolj poznani
ikonografiji kristofomorfnih likov, arhaičnih znakov in metafizično občutenega, monokromno upodobljenega prostora slike. A
ta sijajna, zaradi pristopa in majhnega formata izrazito intimistična tihožitja najbolj ohranjajo tisti emocionalni in domišljijski
svet, ki avtorja vzpodbuja v ustvarjalnem procesu daleč od oči javnosti. Vanje vpisuje svoje vtise in razpoloženja, tudi drobne
domislice in uganke, s katerimi se v slogu davnih stavbarjev in podobarjev skrivnostno podpisuje, obenem pa mu daje motiv
številne možnosti, da preizkuša določena teoretična spoznanja, predvsem pa se lahko razživi njegova skicozna risba.
Čeprav so podobe z motivom cvetlic sprva sramežljivo ostajale v ateljeju in pri zasebnih zbirateljih, danes ta tematski sklop že
zavzema pomembno mesto tudi znotraj za Freliha reprezentančnega opusa. Tudi če so bili prvi šopki le impulzivno zabeleženi
čustveni doživljaji, so z leti prevzeli skoraj vse značilnosti njegovega avtorskega rokopisa. Motivni svet cvetja je umetnik nizal
v širokem razponu oblikovnih rešitev in uporabe barv, vse od slikovitih, v detajlih z realizmom spogledujočih se šopkov, prek
domiselnih abstraktnih kompozicij, pa vse do skrajno reduciranih znakovnih sporočil. Tihožitje, ki v zgodovini likovne umetnosti
velja za eno najbolj priljubljenih metafor minljivosti življenja, tudi Frelihu predstavlja poseben izziv. Odločitev za slikanje
predmetov t.i.mrtve narave zanj niti ni tako nenavadno, če se spomnimo, da se v svojih bolj znanih delih najraje poglablja v
kontemplativni svet, kjer ga tako na formalni kot pomenski ravni zanimajo simbolni prehodi, med stvarnim in umišljenim, med
telesnim in duhovnim, tudi običajnim in posvečenim, med svetlobo in senco…
Figuri in krajini se med Frelihove motive malo kasneje, a precej smiselno in dobrodošlo pridruži še tihožitje, večinoma v
šopek povezane rože. Med upodobitvami najdemo številne, ki ohranjajo tradicionalno sporočilnost, še večkrat avtorjevo izvirno
različico »carpe diem«, toda veliko je na platnih in listih ostalo tistih podob iz narave, ki so začarale umetnikov pogled zaradi
nenavadne barve, oblike, asociacij, spominov…V njihovi brezbrižni, a tako hitro minljivi lepoti Črtomir Frelih kot sodoben
ustvarjalec še vedno zmore uzreti bistvo sveta, tako arhetipskega po eni, a tako značilnega le za naš mimobežni odtujeni vek.
Judita Krivec Dragan

Borut Grce - Brut

Črtomir Frelih

Črtomir Frelih se je rodil 20. avgusta 1960 na Nomenju v Bohinju.
Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost je diplomiral leta
1985, na Oddelku za grafiko pri profesorju Zvestu Apolloniju.
Specialistični študij grafike je zaključil leta 1990 pri profesorjih
Zvestu Apolloniju in Branku Suhyju in bil v tem času tri leta asistent
na oddelku za grafiko ALU. Leta 1992 je na ALU prejel Priznanje
pomembnih umetniških del. Magisterij znanosti s področja likovne
didaktike je opravil leta 1997. Je izredni profesor za risanje in
grafiko na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete
Univerze v Ljubljani in avtor številnih člankov s področja likovne
umetnosti, likovne teorije in likovne pedagogike. Prejel je več
nagrad in priznanj. Na področju grafične tehnologije je razvil in
uveljavil nekatere nove postopke kolagrafije. Redno se udeležuje
pomembnih mednarodnih selekcioniranih razstav risbe in grafike.
Živi in ustvarja v Radomljah in Bohinju.

TIHO
2012
akril na platno
60 x 40 cm
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Makedonski kulturni center Kranj
V dolgoletnem delovanju na likovnem področju se Boge Dimovski izčrpno posveča raznovrstnim umetniškim zvrstem: risbi, grafiki, slikarstvu,
restavratorstvu, kiparstvu, pedagoškem delu in likovnim kritikam. Pestro in zgovorno aktivnost prepleta s sistematsko porazdeljenimi
spomini iz zgodnje mladosti. S preprostim, spretnim in naključnim likovnim izrazom zapolnjuje, spremlja, nadzoruje očiščene »prostore«,
ki delujejo avtorsko inovativno glede na koncept in kakovost izvedbe, različne podlage in materiale v različnih likovnih tehnikah. To so
spontane razpoloženjske komunikacije, posvetne želje, ekspresije, samopodobe, ki spodbujajo nostalgijo, občutek krivde za »zamujen
čas«. Abstraktne podobe nastajajo neposredno, mehko in lirično, s toplimi živimi barvami tečejo in se kronološko odpirajo v eni sami
brezkončni zgodbi. Ustvaril je značilen avtorsko prepoznaven risarski slog s svinčnikom in ogljem z motivi krajinarskih, dnevniških zapisov.
Dela predstavljajo vizualne ritmične idealizirane interpretacije, vloge, ki nam ponujajo odprt vpogled v abstraktne epizode. Njegovo delo
je vztrajno v smislu domišljijskih likovnih strukturnih fraz, predstav umetniških izvedb »risanih in slikanih« idej, ki jih doživlja kot vzvišene
abstraktne iluzije »tradicionalne« umetnosti. Klasičen način prostorskega dogajanja zapolni s svetlobo in toplino, prispodobo mediteranske
impresije. Dovoli si likovne improvizacije, igra se z vsakdanjim svetom abstrahiranih nedorečenih spominov, uprizorjenih »geometrijskih ali
organskih« hibridnih vsebin, znakov in simbolov. Nastajajo zmedeni, izrazito linijski zapisi, sledovi na papirju ali drugi podlagi. Podzavestno
ali po naključju sledi današnjemu dogajanju na likovnem področju, kot so udeležbe na razstavah. V slikarskem delu se odloča sproti,
»kontrolirano«; je barvit, ploskoven, sugestiven. V lazurnih ali pastoznih linijskih potezah je vztrajen, »gestualen« in sproščen. Iz nične
bele »mlečne« podlage platna nastajajo strukturne toplo-hladne sledi, »barvne podobe« slike. Vtisi iz narave postanejo refleksivne, barvno
urejene rešitve, kadrirane kompozicije, v katerih avtor išče posebne trenutke po svojem prepoznavnem načinu umetniškega izražanja.
Slikarska dela delujejo iluzionistično, komplementarno pisano ali pa gre za monokromne odločitve in rešitve. To je avtorjev »naključen«,
abstrakten, stvaren in realen estetski svet, ki poudarja smeri in kaže trenutke močne osebne refleksije v smislu barvne in oblikovne vsebine
v postmodernističnem slogu. Ohranja in neguje komunikativno meditativno neposrednost izraza. Upošteva imaginarni odnos do naravnih
vedut, ki postane v njegovih delih brezčasen in »večen«.
Avtor je asociativen, v simboličnem smislu čuti dragoceno nenadomestljivo, barvno živo kontrastnost med dvema nasprotujočima si svetovoma;
jugom in severom, kot je svetloba in toplina juga ter »hladnost«, modrina, sivina, zelena barva severa. Geografska komplementarnost
mediteranskega in alpskega sveta je v njegovih delih vedno posredno prisotna. B. Dimovski razumsko producira, »sestavlja« logične
dogodke, likovne stavke, deluje samostojno celovito in pozitivno, skratka, njegovo ustvarjanje ga emocionalno združuje in izpopolnjuje.
Boge Dimovski

60 LETNICA

Boge Dimovski

Boge Dimovski je leta 1978 diplomirali slikarstvo, leta 1981 magistriral iz restavratorstva in leta 1983 iz grafike na ALU v Ljubljani, leta 1987
je habilitiran za visokošolskega učitelja za grafiko na Univerzi v Ljubljani ter risanja in slikanja na Univerzi Cirila in Metoda v Makedoniji
leta1990. Pridobil si je naziv muzejskega svetovalca. Deluje na področju slikarstva, grafike, kiparstva, restavratorstva ter zadnjih deset let kot
likovni kritik.
Do sedaj je imel 36 samostojnih razstav, sodeloval pa je na preko 260 skupinskih razstavah doma in v tujini. Za svoje delo je prejel dve
nacionalni ter štirinajst mednarodnih nagrad.

BREZ NASLOVA
2012
akril
80 x 95 cm
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Galerija Kolodvor Besnica
Likovni izraz Karla Kuharja je običajno zajet v posameznih ciklusih slik, risb ali plastik in objektov, ki jih v osnovi zaznamujeta predvsem
avtorjeva težnja po iskanju in oblikovanju lastnega in izvirnega ustvarjalnega pristopa, ki se izgrajuje skozi proces dela s katerim avtor ne
glede na motiviko vselej izpoveduje intimno nagovorjene simbolne vsebine duhovne kontemplacije, ki so neločljiv del bivanjske izkušnje
umetnika. Abstraktni ali močno stilizirani motivi so pogosto povezani v prividne in nerealno učinkujoče prizore.
Kompozicijsko pretehtano koncipirana in mestoma gestualno ekspresivna platna Chris Engels gledalca nagovarjajo z intenzivnostjo
enakomernih in barvno uglašenih površin, ki so oblike barve, ki jim prepoznavno čeprav večkrat le potencialno in spreminjajočo se obliko
ter umestitev v prostor podeljuje risba in so potemtakem omejene in polne ali proste in prazne, dinamične oziroma statične, v posameznih
primerih pa sta omenjeni likovni prvini konfrontirani pri čemer vsaka zaseda svoj del vertikalno razdeljenega slikovnega polja.
Maja Medja

Rojen je bil leta 1952 v Spodnji Besnici pri Kranju. Od leta 1972 razstavlja doma in v tujini. Imel je že več kot 50 samostojnih razstav, v
zadnjem času med drugim 2006 - Kleiner Atelier v Furthu v Nemčiji, 2008 - Atelje Puhart in Makedonsko kulturno društvo sv. Ciril in Metod v
Kranju, 2010 - Galerija Mestne občine v Kranju, 2011 - Katoliški dom prosvete v Tinjah na Koroškem. Sodeloval je na več kot sto skupinskih
razstavah v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Franciji. Udeležuje se umetniških srečanj in likovnih kolonij. Prejel je številne nagrade in priznanja
(1981 nagrada na Ex-temporu v Piranu, 1987 Velika Prešernova plaketa gorenjskih občin, 1995 in 2006 nagradi na Slovenskem bienalu
mesta Kranj). Karel Kuhar je član Kulturnega društva Jožeta Paplerja, Besnica ter član Društva slovenskih likovnih umetnikov in Likovnega
društva Kranj. Živi in ustvarja na Pešnici blizu Kranja, kjer ima tudi svojo galerijo.

AOG SW 11 a-d
4-teilig
2006
mešana tehnika na platno
60 x 220 cm

Chris Engels

Christine Engels je rojena leta 1961 v Nemčiji. Študirala je na
Akademiji za likovno umetnost. Sodelovala na številnih samostojnih
in skupinskih razstavah doma in v tujini. Ukvarja se s slikarstvom,
grafiko in prostorskimi postavitvami. Sodelovala na številnih
likovnih simpozijev in likovnih delavnic doma in v tujini mdr.se je
v Sloveniji udeležila delavnice Slovenija odprta za umetnost na
Sinjem vrhu. Za svoje delo je prejela več strokovnih priznanj.

GOSTJA

LEBDI
2012
mešana tehnika na pločevini
76 x 103 cm
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Karol Kuhar
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Razstavni paviljon Jugovic Spodnje Bitnje
Alenka Kham Pičman
GRAČIŠČE 1. ISTRA
2011
olje na platno
70 x 60 cm

Andreja Eržen
GUGALNICA

KRANJ;ANI NA RAZSTAVI

Brigita Požegar

Biserka Komac
ZADNJI OSTANKI

Boleslav Čeru

Brane Kreuzer
KROKAR
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Franc Bešter

Irena Gaytrio _ Horvat

Jože Eržen

Jože Trobec

Karol Kuhar

PARALELNI SVET
2012
mešana tehnika na pločevini
76 x 103 cm

Lojze Kalinšek

SANKTUARIJ
2011
mešana tehnika na platnu
120 x 120 cm

KRANJ;ANI NA RAZSTAVI

DOTIK
2011/12
mešana tehnika
40 x 71 cm
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Razstavni paviljon Jugovic Spodnje Bitnje
Miha Perčič

LUNA II.
2011
barvna suha igla
100 x 70cm

Nejč Slapar

BREZ NASLOVA
risba na platno
80 x 60 cm

KRANJ;ANI NA RAZSTAVI

Tadej Torč

ORGAN NGC 3372
2012
vosek

Tomaž Šebrek

Zmago Puhar
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Galerija Layerjeve hiše
Primorski likovniki vsekakor čutijo lasten življenjski prostor, saj »razstavni produkt« velikokrat jasno zrcali vplivnost teritorija, ki mu pripadajo.
Morda bi govorili o načinu, ki pogojuje vsebino, morda o vsebini, ki se manifestira kot relevantna konstanta znotraj umetniške izjave pojavljene
v prostoru specifične svetlobe in dinamičnega, živahnega utripa. Zajemanje obmorskih tematik oziroma specifična relacija s »primorskim« je
v slovenski likovni tradiciji zelo indikativna.
Tudi umetniško delo Aleša Sedmaka je v določenem smislu pogojeno s fenomenom »genius loci«.
Njegov utečeni izpovedni izrazni protokol, ki se udejanja v pričujočih upodobitvah, vidno ohranja stilno prepoznavnost. Umetnik nadaljuje
izpeljave v skladu z lastno idejno in izvedbeno maniro. V formovnem kot vsebinskem načinu je izgotovitev slikovne površine, ki se lazurno
zapolnjuje z značilnim kolorističnim naborom in se dotika »morskosti«, avtorjeva prepoznavna karakteristika. Tehnika izpiranja, ki ustvarja
specifično svetlobno konstelacijo in kompozicijski izid sta indikativno napeljana v vsebino. Verjetno je načelo reflektivnosti življenjskega
okolja in dogajanja v podlagi Sedmakovega dela konstantna, tako, da vseskozi odmeva kot imperativ v vsebinah, ki se jim posveča.
Tutta je Primorec in v izhodišču je njegov likovni izrazni način jasno navezan na karakteristike, ki jih nalaga Mediteran: bogat kolorit,
razbremenjenost slikovnega ekrana, splošna sproščenost forme, ki jo določa tradicija. Tutta se katarzično oprime arhetipskega koncepta.
Njegove forme so očiščene, njegove barve so določene, njegova igra je odkrita in morda bi relevantno ponovili: Tutta je na poti in v igri
neustavljiv, in » Pomoli« oz. »Svetilniki« se odpirajo široke zgodbe, kjer je veliko svetlobe, barve in vedrega duha.
Dejan Mehmedovič

Aleš Sedmak

Rodil se je leta 1952 v Postojni. 1972 je maturiral na Šoli za oblikovanje v Ljubljani. Med 1972 -76 je študiral na Akademiji za likovno umetnost,
na oddelku za slikarstvo pri prof. Janezu Berniku in prof. Andreju Jemcu. Poleti 1976 je bil štiri mesece na študijskem potovanju v ZDA.
1980 je diplomiral na ALU v Ljubljani pri prof. Andreju Jemcu. V času študija (1974) je bil ustanovitelj in vodja delavnice SOG (od leta 1975
do 1978) pri študentskem društvu FORUM. Od leta 1983 ima status svobodnega likovnega umetnika. Od 1983 do 1987 je bil predsednik
Društva likovnih umetnikov slovenske obale (DLUSO). 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. Živi v Kopru in dela v svojem ateljeju v
Kaverljagu pod Padno v Istri.

SLIKA 06-08
2008
akril na platno
136 x 231 cm

Klavdij Tutta

Klavdij Tutta se je rodil 1958 v Postojni. Nadaljnje šolanje na Akademiji za likovno umetnost pri profesorjih: Metki Krašovec, Janezu Berniku,
Zvestu Apolloniju, Gustavu Gnamušu in Bogdanu Borčiču. Pri slednjem je diplomiral tako na dodiplomskem kot na postdiplomskem študiju
grafike. Ukvarja se s slikarstvom, grafiko in objekti ter z organizacijo likovne delavnice na Sinjem Vrhu. Od leta 1981 je član DSLU, sicer pa
dela in živi v Novi Gorici in Kranju, kot samostojni umetnik. Imel je preko 219 samostojnih razstav, sodeloval pa na več 300 skupinskih doma
in po svetu. Za svoje delo je prejel več 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med nagradami izstopajo tiste, ki jih je prejel na mednarodnih
bienalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqes, Villachu, Zagrebu, Bitoli, Karlovcu, Gornjem Milanovcu, Gorici, Mariboru, Sežani. Leta 2002
je prejel Bevkovo nagrado mestne občine Nova Gorica za dosežke v likovni umetnosti in pa plaketo občine Ajdovščina za razvoj likovnih
delavnic na Sinjem vrhu. V Kranju pa veliko Prešernovo plaketo mestne občine Kranj.V letu 2009 je za velik likovni projekt, ki ga je pripravil
v Kranju in okolici prejel Veliko plaketo MO Kranj in nagrado ZDLSU in Hypo Alpe Adria za leto 2009.

IZ CIKLA
MEDITERANSKI
SVETILNIKI
2012
akril in kolaž na platno
60 x 130 cm
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Galerija Caffe central

Andreja Eržen
VOLK III.
2012
barvna aquatinta

Boge Dimovski
BREZ NASLOVA
2012
digitalna grafika

GRAFI;NA RAZSTAVA LD KRANJ

Cveto Zlate

SOVA
jedkanica, aquatinta

Klementina Golija

IZ CIKLA SANJE ZA DUŠO
2003
jedkanica, aquatinta

Miha Perčič

Nadzorujemo vertikalo IV.
2012
barvna suha igla
23 x 29cm

Nejč Slapar

DVOJNOST ENOTNOSTI
2012
sitotisk
21 x 15 cm

Tomaž Šebrek
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Gostilna Stari Mayer
Todoče Atanasov je likovni umetnik, za katerega lahko rečemo, da se mu je na področju grafike zgodilo že skoraj vse, prodor
v evropski prostor, umetniška priznanje doma in v tujini, uvrstitve v t.i. grafične generacije oz. šole. S svojo jedkano risbo je
poglobljeno in nadarjeno preiskoval ostre meje ikonografskih kompozicij. V slikarstvu pa si odpira prostore za domišljevanje
in brušenje duhovitosti do že skoraj ezoteričnih nadgrajevanj barv, do njihovega prelivanja proti izginjanju, proti njihovi nevidnosti. Preiskuje psihični prostor figure, ki jo obdaja neviden prostor njene aure: za nas trka na psihične determinante
percepcije robov nas samih in odpira temeljna vprašanja o samoobčutenju kot so: kaj je solipsizem, kaj narcizem, vouyerizem,
kaj je potreba po samoti, kaj potreba po samoogledovanju in kaj in kdaj potreba po drugem? Mimetičnost v upodabljanju
Atanasova ni nikoli posnemovalni prerogativ, pač pa se nam razodeva kot premišljen poesis njegove figuralike.
Njegove figure se zde kot ikone brezčasja, postavljene nekam na robove obal časa, zagledane vase in družeče se v samodotike.
Tako so kot ikonostasi razpete na svoj notranji križ – vpete med silnice poželenj, samot, zrenj in uročenosti.
Igor Likar

Todorče Atanasov

Todorče Atanasov se je rodil leta 1953 v Sv. Nikole v Makedoniji.
Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost (ALU) v Ljubljani
pri prof. Janezu Berniku leta 1977. Leta 1982 je končal specialko
za grafiko pri prof. Bogdanu Borčiču. Razstavljal je na številnih
samostojnih in skupinskih razstavah ter bil večkrat nagrajen doma
in v tujini. Deluje na področju slikarstva in grafike. Njegova dela so
uvrščena v številne zbirke. Živi in dela v Ljubljani.
2011
olje na platno
100 x 120 cm
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Caffe galerija društva Pungert
Asketska in na bistvo reducirana izraznost likovnih del Karla Vouka učinkuje predvsem s svojim lapidarnim in formalno izčiščenim
jezikom katerega osnova sta barvno nevtralna ali monokromna površina slike in virtuozno poenostavljena črtna risba, ki je
s svojo primitivno stilizacijo arhetipska in sodobna hkrati. Posamezni znakovno udejanjeni motivi (ideogrami, simboli) so kot
nosilci pomena osvobojeni vsakršne odvečne opisne narativnosti, ki bi jih kakorkoli dodatno opredeljevala ali pojasnjevala.
Maja Medja

Karl Vouk

Rodil se je leta 1958 v Celovcu. 1976 - 1986 študij arhitekture na Tehniški univerzi ter na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju. 1986
diplomiral pri prof. Gustavu Peichlu. Področja delovanja: slikarstvo, objekti, umetnost v javnem prostoru, arhitektura. Je avtor več stenskih
slikarij v sakralnih in profanih prostorih in javnih spomenikih. Član Koroškega društva umetnosti v Celovcu. Številne samostojne in skupinske
razstave v Avstriji in v Sloveniji. Živi in ustvarja v Rinkolah pri Pliberku, Avstrija.

IZ SERIJE ROTA
2011
jajčna tempera na platnu
30 x 45 cm
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Peterokraki stolp Škrlovec novi multimedijski center
Razvoj medijske tehnologije je v zadnjih desetletjih omogočil neslutene možnosti uporabe. Z množičnimi socialnimi mediji
in digitalizacijo, je naše življenje postalo bolj temeljito povezano z novimi tehnologijami, novim načinom življenja, ter novim
dojemanjem časa kot takega.
Virtualizacija našega življenja je vseobsegajoča in neustavljiva. Doba liberalnega kapitalizma nam skozi medije kaže rešitve
za vse naše probleme; socialne, ekonomske, okoljske, … . Preko interface ekranov, nam omogoča novo čustveno življenje v
virtualnem svetu, ki ga v resnici sami soustvarjamo. Tam ni bolečine, tam ni pravih čustev, vse je podrejeno našemu egu in
sreči.
Video sicer že dolgo ne uvrščamo med nove medije vendar je vseeno vodilna tehnika, ki statično sliko spreminja v gibanje.
Izbor del in avtorjev: Javni zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje

Špela Pavli

Ana Grobler

Akademska slikarka Ana Grobler (1976) je podiplomska študentka
Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V
študijskem letu 2009/2010 je prejemala štipendijo Ministrstva
RS za kulturo. Za svoje umetniško delo je prejela nekaj nagrad in
nominacij. Njeni izbrani videi so predstavljeni na spletnem arhivu
http://Artfem.TV. Razstavlja v Sloveniji in tujini.
Video Fable je bil ustvarjen za Mednarodne video kolaže FemLink
in vključen v FemLink-ov video kolaž Agresija.

Maša Jazbec

Maša Jazbec rojena v Trbovljah. Diplomirala na Univerzi v Mariboru,
smer Likovna umetnost z diplomskim delom Intermedijska
umetnost kot fenomen sodobne umetniške prakse. Izobraževanje
nadaljuje na Univerzi za umetnost in dizajn v Linzu, podiplomski
študij novih medijev Interface culture. Ideje in raziskovanja
manifestira v formah video del in interaktivnih postavitvah. Njena
novejša dela problematizirajo sublimacije realnih in virtualnih
entitet. Trenutno živi in dela v Linzu in Trbovljah.

SIVA

Skupina SIVA (Andreja Džakušič, Ivut Aivai, Simon Macuh) je
nastala leta 2009. Skupina na nenavaden način raziskuje povsem
vsakdanje pojave kot je obleka, hrana, prosti čas in podobno.
Glede na karakteristike dogodka SIVA izhaja iz danega prostora,
ga ne naredi za nekaj posebnega, kar sicer ni neposredno
povprečno, vsekakor pa se z vključitvijo v zgodovino ali strukturo
nekega prostora izogiba ekskluzivni uporabi le tega, kadar je dan.
“Ko izbiramo prostor za svoje akcije, tudi izbiramo tiste javne
pararametre okolja, ki so del čim bolj splošnih in med ljudmi
razširjenih karakteristik. Vanje nato vpletamo svoje fantazije.”

MULTIMEDIJA

Špela Pavli (1982, Slovenija) pod mentorstvo prof. Petre Varl
je l. 2008 diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, smer
likovna umetnost. Trenutno je doktorska kandidatka na Fakulteti
za humanistične študije, Koper, smer Filozofija in teorija vizualne
kulture, z doktorsko disertacijo Kritika teorija sodobne umetnosti
pri Terryju Smithu, pod mentorstvom dr. Aleša Erjavca. Skozi
raziskovanje in produkcijo v tradicionalnih in novih medijih raziskuje
platformo sodobne umetnosti in filozofije. Je članica Slovenskega
društva za estetiko in umetniške skupine V.A.T.. Trenutno živi in
dela v Trbovljah.
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Glavni trg
Urbana floralno-likovna instalacija Matjaža Beguša in Boštjana Gunčarja nagovarja naključnega gledalca na inovativen
in neposreden način z združevanjem oblikovane narave oziroma iz vitic vešče spletenih okvirov, ki s svojo obliko spominjajo na
gnezda in dovršene črno-bele umetniške fotografije, ki je motivno in izrazno vezana na mnoge in raznolike pojavnosti ženskega
telesa.
Maja Medja

Matjaž Beguš in Kimy Beguš Kutin

Matjaž Beguš se je sprva odločil za tehnični poklic in se izučil za mehanika, a ga je pozneje cvetličarstvo vseeno bolj pritegnilo.
Prihaja iz družine, ki je že tretjo generacijo zavezana cvetličarstvu. Vrtnar je bil že njegov stari oče, mama je bila cvetličarka, prav tako stric,
morda pa se bo tradicija nadaljevala s četrto generacijo, saj sta nad cvetjem navdušena oba sinova. Starejši, Kimy je aktualni mladinski
državni prvak.
»Zame je cvetličarstvo preprosto način življenja,« pravi Matjaž.

floristično
fotografska
inštalacija

foto: Boštjan Gunčar

Boštjan
Gunčar
Boštjan Gunčar se je rodil 07.09.1963 v Kranju. Obiskoval je OŠ Simon Jenko v Kranju, kjer je tudi nadaljeval šolanje v Gimnaziji Kranj. Po
končani srednji šoli je vpisal študij Biologije v Ljubljani, kasneje pa še VŠOD v Kranju. Že v srednji šoli je pokazal veselje in nadarjenost do
fotografije in v tistem obdobju tudi dobil prva pomembnejša priznanja in nagrade za svoje fotografije. Po študiju pa se je odločil, da bo svojo
ljubezen do fotografije izkoristil tudi za poklic. Sedaj deluje v Kranju kot samostojni fotograf na področju umetniške in komercialne fotografije.
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mag. Franc Obal – likovni kritik
;lan žirije> Dejan Mehmedovi; – likovni kritik
;lan žirije> dr. Damir Globo;nik – likovni kritik
;lan žirije> Zoran Pozni; – akademski kipar,

predsednik žirije>

direktor Kulturnega centra DDT Trbovlje
;lan žirije>

Lucijan Bratuš –

predsednik Umetniškega sveta ZDSLU

in prodekan ALUO
;lan žirije>

Klavdij Tutta –

mag. likovnih umetnosti

in predsednik Umetniškega sveta Likovnega društva Kranj

žIRIJA

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

_ mednarodni

festival
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STEKLARSTVO JUGOVIC
BLAŽ JUGOVIC S.P.
Spodnje Bitnje 23
4209 Žabnica
tel.: 04/ 231 73 10
fax: 04/ 231 73 11

SPONZORJI

likovnih

OBLIKOVALEC
VIZUALNIH
KOMUNIKACIJ

MIHA
PER^I^
mobitel: 041/207 882
miha.percic@volja.net

Kalika d.o.o.
Glavni trg 12
4000 Kranj
info@kalika.si
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SREČANJA 2012 _ mednarodni festival likovnih umetnosti ZDSLU _ Kranj
Prireditelji
LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ _ ZDSLU
MESTNA OBIČNA KRANJ
ZVEZA DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV
in mag. likovnih umetnosti KLAVDIJ TUTTA

Izdal

Likovno društvo Kranj _ ZDSLU

Zanj

Jernej Valentin Slapar

Umetniški vodja PROJEKTA 2012

Klavdij Tutta

Urednik

Klavdij Tutta

Uvodniki

Mohor Bogataj
Aleš Sedmak
Klavdij Tutta

Teksti

Damir Globočnik
Goran Milovanović
Dejan Mehmedovič
Boge Dimovski
Anamarija Stibilj Šajn
Maja Medja
Franc Obal
Judita Krivec Dragan
Igor Likar
Klavdij Tutta

Fotografije

iz arhivov avtorjev in
Boštjan Gunčar
Borut Grce-Brut
Tihomir Pinter

Oblikovanje
Tisk
Naklada

Miha Perčič
Tiskarna Košir
600
oktober 2012

festival

