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2 BARVI: RJAVA PANTONE 167 (PREHOD 100% - 10%)  CMYK: M 60%, Y 100%, K 18%              - 
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MALI GALERIJI LIKOVNEGA DRUŠTVA KRANJ - ZDSLU
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3. MEDNARODNI FESTIVAL LIKOVNIH 
UMETNOSTI KRANJ - ZDSLU 2014

3. INTERNATIONAL FINE ARTS FESTIVAL KRANJ - ZDSLU 2014

KOLAŽ



2

Kranj je bil skozi stoletja na mnogih področjih središčni kraj v širšem prostoru.  
Tudi v 21. stoletju ostaja njegova vloga zelo pomembna, predvsem na kulturnem 
področju. Kranjske galerije, kot prostori srečevanj različnih likovnih umetnosti, nam 
ne predstavljajo le gorenjskega in lokalnega likovnega ustvarjanja. Ob Gorenjskem 
muzeju in Galeriji Prešernovih nagrajencev kranjsko likovno društvo izstopa po 
prizadevanjih za predstavitev sodobnega likovnega ustvarjanja v širšem prostoru. 
Mednarodna razsežnost vsakoletnega likovnega festivala nas povezuje in bogati, hkrati 
pa pomeni tudi strokovni doprinos na likovnem področju.  Zato iskrena zahvala vsem 
organizatorjem in sodelujočim z željo, da bi nas vaše ustvarjanje še naprej bogatilo. 
 
Mag. Marjana Žibert
V. d. direktorica Gorenjskega muzeja

Letošnja osrednja prireditev v okviru 3. Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj 
– ZDSLU 2014  je razstava kolaž, ki obravnava tehniko kjer avtorji uporabljajo različne 
materiale in jih lepijo na različne načine in nosilce (papir, karton, platno, les,…). Ta način 
predstavlja za avtorje velik kreativni izziv, ker imajo  več časa, da razmislijo o postavitvi 
in lepljenju posameznih elementov v slikarsko podobo. To omogoča, da umetniki 
pridejo skozi proces dela do raznolikih dosežkov, ki delajo letošnjo razstavo pestro in 
raznoliko. Upam da, bo širina nagovorov in likovnih praks, privabila v Kranj ljubitelje 
likovne umetnosti. Mesto Kranj bo za mesec dni postalo največja likovna manifestacija 
v srednjeevropskem prostoru. Pričujočo razstavo pripravljamo skupaj z Gorenjskim 
muzejem v Kranju. Za njihovo pomoč se jim na tem mestu iskreno zahvaljujem.

Magister likovnih umetnosti KLaVDij tUtta
Predsednik umetniškega sveta  LD Kranj in umetniški vodja festivala

Že tretje leto teče v Kranju v organizaciji Društva likovnih umetnikov Kranj in v sodelovanju z 
Zvezo društev slovenskih likovnih umetnikov mednarodni festival, ki je za celotno našo likovno 
in vizualno umetnost izrednega pomena. Letošnja manifestacija je posvečena asemblažu 
in kolažu in kot sleherno leto obljublja veliko lepih in zanimivih razstav, ki bodo raztresene po 
kranjskih galerijah in razstavnih prostorih in na katerih bodo sodelovali umetniki iz devetih držav 
sveta. V Kranju bo znova zaživela mednarodna likovna scena, mreženje med raznimi likovnimi 
društvi postaja iz leta v leto intenzivnejše in še močneje se med umetniki tkejo vezi in spletajo 
pomembne povezave. Vidimo, da se na kranjski festival umetniki znova radi vračajo, prav tako pa 
se manifestaciji v vse večjem številu pridružujejo novi.
Tematika assemblage/asemblaž kot osnovni način ustvarjanja, je sicer v glavnem tehnika, ki 
se bolj ali manj redko pojavlja po galerijah. Tehnika asemblaž je pravzaprav postala v likovni 
umetnosti pojem s posebnim pomenom, ki označuje vrsto umetnosti, pri kateri se avtor ukvarja 
s kolaži plastičnih objektov, ki so pričvrščeni na osnovni plošči in tridimenzionalno posegajo 
v prostor okoli sebe. Tako nastajajo artefakti z zelo razgibano reliefno površino, kar vsekakor 
daje ustvarjalcem neštete možnosti pri delu. Med asemblaže štejemo tridimenzionalne objekte 
in vrsta asemblaža je prav tako kolaž in zato mislim, da lahko letos pričakujemo veliko novega in 
zanimivega na tretjem Mednarodnem likovnem festivalu. Naj se tradicija nadaljuje!

aLeš SeDMaK
Predsednik ZDSLU

nagovori

Festival Fine Arts, ki vsako leto poteka v Kranju, je že davno prerasel lokalne meje in postal 
vsesplošno priznan in uveljavljen. Ustvarja pozitivno vzdušje čezmejnega razumevanja in 
kulturnega povezovanja v tako raznoliki regiji in kulturni krajini. Prav zato sem še posebej vesela, 
da letos na festivalu sodeluje kar štirinajst avstrijskih umetnikov, ki bodo ustvarili in predstavili 
svoja dela na temo „kolaž in asemblaž“. Dela fotografov in slikarjev Larisse Tomassetti, Ingrid 
Riebler, Wernerja Stadlmanna, Gertrud Weis-Richter, Valentina Omana, Gerde Obermoser, Fritza 
Rathkeja, Klausa Zlattingerja, Martine Mare Braun, Ine Loitzel, Susanne Riegelnik, Norberta 
Klavore, Walterja Köstenbauerja in Tanje Prušnik so zelo različna, pa vendar vse naštete umetnike 
združuje skupno navdušenje za umetnost. Njihova dela bodo v fascinantnem okolju Alp tokrat 
prišla še posebej do izraza.

Mag. Marie-théreSe herMgeS
Direktorica Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani

´
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O pojmu: Kolaž (Collage,  iz francozkega  coller :  lepiti), (Collage, 2014).
Kolaž  je likovna tehnika, koncept in oblikovalna strategija. Vse troje je vplivalo na spremembo pogleda na umetnost v XX. 
stoletju, različno preobrazilo likovne smeri in tudi druga umetnostna  področja. Cilj kolaža je zlepiti kose najdenih predmetov v 
novo likovno celoto. Kolaž uporablja karton, kose papirja, plakatov, razglednic, furnirja, časopisnega papirja, tkanin, vrvi in drugih 
materialov, ki razen z obliko in barvo v likovni kompoziciji delujejo tudi z lastnimi konotacijami in spomini na nekdanje funkcije 
iz vsakdanjega sveta.  Asemblaž uporablja najdene predmete in kolaž razširi v tretjo razsežnost reliefa ali že kar objekta. Oba 
uporabljata slikarske postopke bolj kot dopolnilo, kot doslikavo, poenotenje tona, risarske intervencije. Fotokolaž išče bolj v 
smeri pripovednega, kakor formalnega, saj z združevanjem različnega foto-gradiva  ustvarja nove celote z nadrealnimi učinki, ki 
pripovedujejo nenavadne zgodbe iz sanj in domišljije, lahko celo lažejo (fotomontaža). Dekolaž raztrga in razkriva spodnje plasti 
prej zlepljenih materialov in deluje kot neke vrste novodobni palimpsest urbanega okolja. Ob navedenih zvrsteh so se razvile še 
posamezne tehnike oz. metode, ki jih je predvsem Dada uporabljala za inspiracijo, razpiranje domišljije v področje nezavednega:  
streljanje z barvnimi kroglicami, risanje z ognjem oz. dimom, frotaž ali snemanje videza površinskih struktur s pomočjo papirja 
in drgnjenja z grafitom, v grafiki se pojavi kolagrafija  kot odtiskovanje materialov z zanimivimi površinami  v visokem tisku… 
Kolaž je prvič zabrisal mejo med visoko in popularno kulturo, njegove metode so se uveljavile v plakatu, reklami, v množičnih 
medijih; za družabna omrežja, kot je npr. Facebook, bi lahko rekli, da so lepljenka individualnih trenutkov v t.i. osebni profil;  celo 
v alternativni modi »derelicte« pomeni linijo oblačil, narejenih iz smeti. Razumevanje kreativnih metod kolaža je pomembno 
tako za razumevanje umetnosti moderne kot postmoderne, kakor tudi sodobnega likovnega snovanja.  S ciljem bolj drznega 
komponiranja se je kolaž izkazal kot uporabna likovna tehnika in oblikovalna strategija v nižjih razredih osnovne šole (Kocjančič, 
2014).

Leto 1907 je morda eno najbolj zanimivih v zgodovini moderne. Ob vseh »izmih«, ki takrat izbruhnejo, je tu še Picasso z 
Avignonskimi gospodičnami, ki jih je po Braqueovih besedah slikal tako, kakor da bi »pil bencin in bruhal ogenj« ( Hollingsworth, 
str. 447, 1994). Gre sicer še za »naslikano« sliko, a v njej avtor afirmativno spregovori o združevanju raznorodnih oblikovnih virov. 
Sliko bi lahko opredelili kot konceptualno kolažirano delo. Blizu sto let je tega, kar sta Picasso in Braque leta 1912 izdelala serijo 
kolažev, kjer neumetniški materiali vdrejo v slikovno polje in ga naselijo s senzacijami, ki jim človeško oko do tedaj še nikoli ni 
bilo izpostavljeno. Recepcijski aparat se je znašel pred novimi izzivi kako dekodirati in razumeti materiale, prepoznavne v njihovi 
vsakdanji uporabni funkciji, ki so sedaj vključene v nekaj tako drugačnega, kakor je telo slike. Dvojnost bivanja prinese nova 
občutja, odpirajo se vprašanja avtorstva, slikarsko-obrtnih veščin,  o namenu in pomenu nove slike in še mnogo drugega, kar 
je vezano na tradicionalno slikarstvo, za katero se zdi, da ga kolaž napada. Predvsem je problematiziran iluzionizem gladke 
lakirane oljne podobe, tako samoumevne in samozadostne, da se je odrekla razmisleku o potencialu in nalogah slikarstva v 
prihajajočih časih napredka in razkroja. Pogled s časovne razdalje na prve kolaže je razburljiv, saj danes v svetu najdemo mnogo 
sorodnega s situacijo, ki je v geopolitičnem smislu vladala svetu pred veliko vojno, ko slutimo nastajanje »novega svetovnega 
reda«, prihajajočega, ne da bi ga kdo vabil.

Ne le zaradi okrogle obletnice, ne le zaradi podobno razporejenih političnih kart, še zaradi nečesa drugega je tema letošnjega 
Mednarodnega slikarskega festivala Kranj pomembna in izjemno primerno izbrana. Kolaž in njegova v prostor razširjena različica 
asemblaž predstavljata tisto točko slikarstva, ki tvori most med staro in novo paradigmo, med moderno in postmoderno idejo 
o tem, kaj in kakšna naj bo slika. To, da sta kolaž in asemblaž razdrla in na novo zlepila star pogled na svet, daje pogum 
postmoderni, ko nomadsko potuje od vira do vira, od ideje do ideje, ko sebe prepričuje, da se karkoli-že vedno izide, ko se 
ne obremenjuje več z genialnostjo avtorja – posameznika, nasprotno, ko ga zamenja za popularnost, kolektivizem, socialno 
angažiranost, anonimnost, gverilske oblike delovanja, ko zapusti belo galerijsko kocko ter se pomeša z življenjem, da lažje 
verjame, da je umetnost kar življenje samo.

Če je kolaž nekoč raztreščil sliko, da bi jo pognal v gibanje, jo danes lepi na nosilec, da bi jo zaustavil. Da bi v svetu, kjer se vse 
giblje, ustvaril nekaj, ob čemer je mogoče obstati, kjer se pogled osredotoči, kjer se megakoličine vizualnih dražljajev zreducirajo 
na še za silo obvladljivo mero. Še tako komplicirana stabilna podoba je  pravi počitek za oko in duha, ki ga sicer bombardirajo 
video-palimpsestne, fotopovečane  večpredstavne informacije o efemernih zadevah, ki se pretvarjajo in prerivajo, da bi nas 
prepričale o svoji velepomembnosti. Vsa ta agresivna novomedijsko-informativna druščina še kako dobro razume tehniko kolaža 
in jo kot množičen produkt naslavlja na gledalca, ki mu - ob tem, ko ga nagovarja, naj kupi - poteši še vse estetske potrebe. Če 
je kolaž pred stoletjem zbližal pop in visoko umetnost, ima danes možnost, da zopet napravi razliko? 

Igra očesa in duha, ki jo pripravi kolaž, zahteva tudi pripravljenega gledalca. Ne toliko pripravljenega v smislu zgodovinske 
ali formalne poučenosti, kot predvsem pripravljenosti na tisto odprtost, ki je potrebna za polnejše občutenje tako življenja kot 
umetnosti. Umberto Eco za uspešno recepcijo (literarne) umetnine postavi pogoj in ga opiše kot dvojno pretvarjanje: pisatelj se 
pretvarja, da govori resnico in bralec se pretvarja, da mu verjame. Utajitev nejevere (suspension of disbelief) je nujna, če hočemo, 
da mehanizmi umetnosti delujejo. Eco trditev ilustrira takole: V pravljici o Rdeči kapici volk spregovori. In našel bi se kdo, ki bi na 
tej točki pripoved ustavil: Hej, saj volkovi vendar ne govorijo! (Damisch, 2012).

Tudi na tak način je mogoče uporabiti razum, le, da mu tako ostajajo vrata v marsikatero resničnost nepreklicno zaprta. Zato naj 
si gledalec ogleda razstavo v veri, da stvari v sebi in med sabo skrivajo več, kakor so pripravljene izdati na prvi pogled. In – četudi 
nežive – ob odprtem pristopu, ob radovednem gledanju, ki gleda, kakor da bi gledalo prvič, morda kolaži, te neme stvari, celo 
spregovorijo.

Viri:
1. Collage. Pridobljeno s http://en.wikipedia.org/wiki/Collage, 2014. 
2. Damisch, W.T.(2012). V Ecovem svetu (Derriere les portes d’Umberto Eco)
    Francoska dokumentarna oddaja, Dediščina Evrope:  26.5. 2014 ob 20.00, RTV Slo 2.
3. Hollingsworth, M. (1993). Umetnost v zgodovini človeštva (str.447). Ljubljana: DZS.
4. Kocjančič, E. N. [et al.] (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (str. 8).
    Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Črtomir Frelih je izredni profesor za risanje in grafiko na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.) 
1. junij 2014

Črtomir Frelih: Zlepiti novo podobo sveta iz koščkov starega
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On the concept: Collage (the word »collage« derives from the French word »coller«, which means »to glue something together«). (Collage, 2014) 
A collage is an art technique, a concept and a forming strategy. All these three factors have led to the change of perspective on art in the 20th 
century and, consequently, also transformed both art directions, as well as other artistic fields. The aim of the collage is to glue the pieces of the 
found objects into a new artistic whole. For this purpose, the collage uses cardboard, pieces of paper, posters, postcards, veneer, newsprint, 
fabrics, ropes and various other materials, which with the exception of their form and colour in the artistic composition, act also with their own 
connotations and memories on their former functions from the everyday world. On the other hand, the assemblage uses the found objects and 
extends the collage in a third dimension of the relief or almost an object. Both collage and assemblage use painting procedures more as a 
supplement and as a retouching, a unifying of the tone and a drawing intervention. 

The photo collage seeks more in the direction of the narrative than the formal as it creates new wholes with surreal effects that narrate unusual 
stories from the land of dreams and imagination (the stories can even lie – photomontage) by combining various photo materials. The décollage 
tears open and exposes the bottom layers of the previously glued materials and acts as a kind of modern palimpsest of the urban environment. 
Besides the mentioned genres, other individual techniques or methods, which have been used mainly by Dada for the inspiration and spreading 
of the imagination into the field of the sub-consciousness, have developed as well, namely: Shooting with coloured balls, drawing with fire or 
smoke, frottage or recording of the surface structures` appearance by means of paper and rubbing with graphite, collagraphy (printing of 
materials with interesting surfaces in block printing)...  

It has been the first time that the collage has blurred the lines between high and popular culture and that its methods have implemented 
themselves in posters, advertisements and mass media. It could also be said that social networks (for example Facebook) present a paste-up 
of individual moments into a so-called personal profile (even in the alternative fashion the word “derelicte” means a line of clothing made of 
rubbish). An understanding of the creative collage methods is important for both the understanding of the art of modernism as the art of post-
modernism and contemporary artistic devising. With the aim of a more daring composition the collage has proved itself as an extremely useful 
art technique and design strategy in the lower classes of primary schools (Kocjančič, 2014).

The year 1907 may perhaps be one of the most interesting in the history of modernism. With all the »inventions« which erupted at that time, there 
was also Picasso with his Demoiselles d’Avignon which, according to Braque’s words, was painted as if one would »drink petrol and spew fire« 
(Hollingsworth, page 447, 1994). The painting is still a painted one, but in it the author speaks affirmatively on the integration of heterogeneous 
design sources. The painting could be defined as a conceptual collaging work. Nearly a hundred years have passed since Picasso and Braque 
made a series of collages in 1912, where non-artistic materials invaded into the visual field and populated it with sensations that the human 
eye had never witnessed until then. The reception apparatus has found itself before new challenges regarding the manner of decoding and 
understanding of materials, recognisable in their everyday useful functions which are, nowadays, included into something as different as the 
body of a painting.   

The duality of residence has brought new feelings and new questions on the authorship, painting and craft skills, purpose and meaning of a 
new painting and many more tied to the traditional painting for which it seems that it is being attacked by the collage itself. The one that is being 
problematised especially is the illusionism of a smooth oil image, both self-evident and also self-sufficient, even to the extent that it has given 
up the consideration about the potential and the assignments of painting in the coming times of progress and disintegration. A view from the 
time distance on the first collages is extremely exciting as, nowadays, we can find many similarities with the situation that led the world in the 
geopolitical meaning in the times before the Great War. Namely, nowadays we can anticipate the arising of the “new world order” that is arriving 
without anyone’s invitation.    

Not just due to the round number anniversary or the similarly arranged political cards, there is another agenda because of which the theme of 
this year’s International Painting Festival of Kranj is especially important and exceptionally adequately chosen. The collage, and its into space 
extended version called the assemblage, present the point of painting that forms the bridge between the old and new paradigm and between the 
modern and post-modern idea on the contents and look of a painting. The fact that the collage and assemblage have been disassembled and 
then, later, newly glued the old perspective on the world together, gives courage to post-modernism as it travels nomadically from one source 
to the other and from one idea to another idea and convinces itself that things, no matter what, always turn out well at the very end, when it is 
no more burdened with the geniality of the author (individual) but, on the contrary, when it is replaced for the popularity, collectivism, social 
engagement, anonymity, guerrilla form of operation, when it abandons the white gallery cube and mixes itself with life in order to believe more 
easily that the art is the life itself.   

If, once upon a time, the collage smashed the painting in order to send it into motion, nowadays it glues it onto a bracket to stop that motion. 
In the world where nothing stands still for even one single minute, the collage desires to create something so eye-catching and intriguing that 
even the mega values of visual stimuli will be reduced to a barely manageable measure. Even the most complicated stable image offers a real 
refuge for the eye and spirit, which are otherwise bombarded by the video-palimpsest, photo-enlarged multimedia information on ephemeral 
matters that are pretending and pushing through in order to persuade us of their great importance. This aggressive new media-informational 
group has a relatively good knowledge about the collage technique and addresses it as a mass product to the viewer who will, in the case of 
buying it, satisfy all aesthetic needs. If the collage brought together popular and high art a century ago, does it have an opportunity to make a 
difference again nowadays?

The game of the eye and the spirit, orchestrated by the collage, demands a well prepared viewer. A viewer who is not so much prepared in 
the terms of historical and formal education but, above all, a viewer who is prepared for the openness that is needed for a fuller experience 
of both life and art. For a successful reception of the (literary) art, Umberto Eco set a condition, which he describes as a dual pretence: The 
writer pretends to speak the truth and the reader pretends to believe him. The suspension of disbelief is essential if we want to make the art 
mechanisms work. Eco illustrates this claim like this: In the fairy tale about Little Red Riding Hood the wolf speaks out, and for sure there would 
be someone who would stop the fairy tale at this point and say: Hey, but the wolves do not speak! (Damisch, 2012).  

The sense can also be used in this way, but by doing this many doors into numerous realities will stay irrevocably closed. Therefore, the viewer 
should inspect the exhibition in belief that things hide much more in them and between them than they are willing to give away at first sight, 
and even though they are not alive – with an open approach and an inquisitive observation, maybe the collages, these muted things, may even 
speak out.

Viri:
1. Collage. Pridobljeno s http://en.wikipedia.org/wiki/Collage, 2014. 
2. Damisch, W.T.(2012). V Ecovem svetu (Derriere les portes d’Umberto Eco)
    Francoska dokumentarna oddaja, Dediščina Evrope:  26.5. 2014 ob 20.00, RTV Slo 2.
3. Hollingsworth, M. (1993). Umetnost v zgodovini človeštva (str.447). Ljubljana: DZS.
4. Kocjančič, E. N. [et al.] (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna vzgoja (str. 8).
    Pridobljeno s http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_likovna_vzgoja.pdf

(Črtomir Frelih je izredni profesor za risanje in grafiko na Oddelku za likovno pedagogiko Pedagoške fakultete, Univerze v Ljubljani.) 
1. junij 2014

Črtomir Frelih: To stick together the new image of the world out of the pieces of the old one
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GERDA OBERMOSER - KORTIC

Buenos Aires
kolaž

100 x 80 cm

FrAgmenT
2012

Gerda Obermoser - Kortic je rojena 1940 v Špitalu na Dravi. Bila je učenka 
Friedricha Kusdasa in prof. Cananvala v Beljaku. Poučevala je na Pedagoški 
akademiji za modo in tehnologijo oblačenja na Dunaju. Od leta 1993 deluje kot 
samozaposlena umetnica. Sodelovala je na številnih delavnicah, ter samostojnih 
in skupinskih razstavah doma in po svetu (Beljak, Linz, Hall, Dunaj, Köln, Benetke, 
Verona, New York).

AVsTriJA

GERTRUD WEISS RICHTER
Gertrud Weiss-Richter je rojena 1942 v Linzu. Med leti 1960 - 1965 
je študirala slikarstvo in grafiko na Akademiji za likovno umetnost na 
Dunaju, kjer je tudi diplomirala pri prof. Martinu, Melcherju in Boecklu. V 
letih 1967-1974 je veliko potovala in se študijsko izobraževala  v Parizu, 
Los Angelesu in New Yorku. Od 1966 – 2013 je imela 45 samostojnih 
razstav v Parizu, na Koroškem, na Štajerskem, na Dunaju, ter v Zgornji 
Avstriji in skupinske razstave v Celovcu, v New Yorku, Los Angelesu, 
Parizu ter v Sloveniji.

VALENTIN OMAN
Valentin Oman se je rodil 14. december 1935. v Štebenu (St. 
Stefan) pri Beljaku. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost na 
Dunaju, kjer je leta 1962 diplomiral pri prof. Hildi Schmidt-Jesser. 
Specialko je opravil na ALUO v Ljubljani pri prof. Riku Debenjaku. 
Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah po 
svetu. Njegova dela se nahajajo v mnogih pomembnih zbirkah. 
Poleg različnih mednarodnih nagrad, je v Sloveniji prejel nagrado 
Prešernovega sklada in Jakopičevo nagrado. Živi in dela na 
Dunaju.
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FRITZ RATHKE

BreZ imenA
50 x 75 cm

mAke peAce noT wAr
2014
kolaž

30 x 40 cm

Fritz Rathke se je rodil 1949. v Steinfeldu ob Dravi. Študiral je 
slikarstvo pri Prof. Gustav Hessingu na Akademie der Bildenden 
Künste na Dunaju. Od 1975 do 2009 je delal kot likovni vzgojitelj 
na AHS: Bruck na Muri, Graz, Špital na Dravi, kjer se je ukvarjal s 
preslikovanjem in dokumentiranjem učnega gradiva, sedaj pa se 
že nekaj časa posveča izključno fotografiranju predvsem detajlov 
krajin in arhitekture. Razstavlja doma in v tujini.

AVsTriJA

NORBERT KLAVORA
Rojen je bil leta 1956 v Železni Kapli. Študijsko se je izobraževal 
v Berlinu in v 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 Kaplji kot umetniški vodja galerije Vprega /Galerie 
Vorspann. Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih 
razstavah, ter likovnih delavnicah doma in v tujini.

MARTINA MARA BRAUN
Martina Mara Braun je rojena  1955. Leta na Dunaju, kjer še danes 
živi in ustvarja kot svobodna umetnica v Atelier am Spittelberg. 
Od 1974-79 leta je študirala na dunajski  Akademiji za likovno 
umetnost pri Prof. Walter Eckert. 1978. je naredila strokovni  izpit za  
poučevanje likovnega in tehničnega pouka. Leta 1979 diplomira 
iz slikarstva. V letih 1979-80 študira na Accademia di Belle Arti 
v Benetkah pri Prof. Emilio Vedova. Ima številne samostojne in 
skupinske razstave v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Franciji, Sloveniji, 
Hrvaški, ZDA.
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INA LOITZL

scherenschniTTBlueTe iV
2014

green connecTion” nr.2
2014
kolaž
40 x 30 cm

TessserA ArAncio

Ina Loitzl je rojena 14. maja 1972 v Celovcu. Leta 1992 študij 
grafike in vizualnih medijev na HS/Mozarteum Salzburg. 1997. 
je gostujoča študentka na HS uporabnih umetnosti na Dunaju. 
Je dobitnica številnih nagrad meddrugim je leta 2005 dobila 
nagrado-štipendijo za združevanje na področju likovne umetnosti 
Koroške. Znana je predvsem po združevanju tekstilnih del z video 
umetnostjo. Imela je številne samostojne in skupinske razstave. 
Njena dela so v privatnih in javnih zbirkah (Salzburg, Koroška, 
Dunaj, Casoria/Neapelj. Živi in dela na Dunaju.

AVsTriJA

WALTER KÖSTENBAUER
Rojen je 1956. V letih 1974 – 1979 je študiral na Akademiji za 
likovno umetnost na Dunaju. Dela grafike, slike, objekte, projekte, 
konzepte. Udeležil se je več skupinskih in samostojnih razstav v 
Avstriji, Italiji, Sloveniji, Srbiji (Gornji Milanovac / International  
Miniature-Biennale) in v ZDA (Manhattan Graphic Center). Številna 
njegova dela so  v javnih in zasebnih zbirkah. Dobil je tudi več 
nagrad med njimi Ernst-Koref-Nagrado za litografijo (Linz/1990), 
Oststeirischer Kunstpreis 2006, glavna nagrada na „2. Minimalia“ 
in Umbrien 2013.

IVAN dE MENIS
Ivan De Menis se je rodil 12. junija 1973 v Trevisu. Študiral je na 
oddelku Grafične umetnosti v “Bruno Munari” State College of Art 
v Vittorio Veneto. Leta 1997 je diplomiral iz slikarstva na Beneški 
likovni akademiji. Sodeloval je na številnih samostojnih (Treviso, 
Benetke, Paris, Bruselj, Marseille) in skupinskih razstavah (Novara, 
Alessandria, Bari, Milano, Bergamo, Varese, Orzinuovi Brescia, 
Celovec) doma in v tujini. Živi in dela v Trevisu.

iTAliJA
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MARIO PALLI

BreZ nAsloVA
2014
kolaž
50 x 50 cm

krAJolik
2011

kombinirana tehnika papir
36 x 53

Mario Palli se je rodil 1946. v Gorici - Italija. Svojo pot je začel 
na Šoli za oblikovanje v Gorici. Diplomiral na Inštitutu za likovno 
umetnost v Benetkah, v razredu za fresko slikarstvo. Od leta 1967 
je poučeval na Oblikovni šoli v Gorici, kot profesor za risanje in 
slikanje. Leta 1979 se je specializiral za izdelavo ročno izdelanega 
papirja in poglobi interes za umetniško grafiko. Sodeluje na vseh 
pomembnih mednarodnih razstavah grafike in slikarstva po svetu. 
Prejel je pomembne mednarodne nagrade v Krakowu (PL), Bielli 
(I), Banska Bystrica (SK), Katowice (PL), Solun (GR).

iTAliJA

LUCA COSER
Luca Coser se je rodil leta 1965 v Trentu. Študiral je na Akademiji 
za likovno umetnost v Benetkah in Firencah. Je docent na 
Akademiji za likovno umetnost v Rimu. Sodeloval je na številnih 
samostojnih in skupinskih razstavah (Seoul, Busan/Korea, Trento, 
Francavilla/CH, Lissone, Rim, Benetke, Bologna, New York, Miami, 
Chicago, Hong Kong) doma in po svetu. Nekatera njegova dela so 
del zasebnih in javnih zbirk. Živi in dela v Trentu in Rimu.

ŽELJKO MUCKO
Rojen 1959. v Koprivnici. Končal je Šolo uporabnih 
umetnosti v Zagrebu, na Oddelku za slikarstvo pri prof. 
Josephu Biffelu, Francinu Dolencu, Danielu Žabčiću. 
Eno leto je študiral na Fakulteti za uporabno umetnost 
v Beogradu. Na ALU v Zagrebu je leta 1984 diplomiral 
pri prof. Raoulu Goldoni. Leta 1994 se kot štipendist 
avstrijske vlade udeleži “Internationale Sommeracademie 
für Bildende Kunst’’ v Salzburgu v razredu Nancy Spero 
in Leon Golub. Od leta 1981 je sodeloval na več kot 30 
samostojnih in številnih skupinskih razstavah. 

hrVAŠkA
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BRANKA dUBOVAC

memory oF pAsT loVe
2012
25 x 15 cm

asemblaž, mešana tehnika na platnu
50 x 50 cm

sTABlo
2013

kombinirana tehnika papir
33,5 x 39

Branka Dubrovac je rojena 1977 leta v Splitu, kjer je zaključila 
gimnazijo - Vladimir Nazor. Leta 2002 je diplomirala iz slikarstva 
pri profesorju Eugenu Kokotu na Akademiji likovnih umetnosti v 
Zagrebu. V okviru programa izmenjave študentov je zaključila 
semester (Spring 2002) na Indiana University of Pennsylvania. Od 
leta 2002 se ukvarja z pedagoškim delom in ilustracijo. Je članica 
HDLU-a Zagreb in HULU-a Split. Živi in dela v Zagrebu.

hrVAŠkA

ISTRA LAZARIĆ TONER
Istra Lazarić Toner se je rodila v Črni gori. Večino svojeg življenja  je 
preživela v Veliki Britaniji, zadnjih 15 let v Merseyside. Diplomirala 
je iz umetnosti in oblikovanja na univerzi Glyndwr v Walesu, po 
dolgi karieri kot predavateljica psihologije na Liverpool Hope 
University. Je umetnica, ki ustvarja v steklu. Razstavlja mednarodno 
in sodeluje pri organizaciji in vodenju projektov, ki temeljijo na 
skupnosti, v Veliki Britaniji in na Hrvaškem, kjer dela v svojem 
ateljeju (www.studiovaleria.blog.hr). 

IRIS BONDORA dVORNIK
Iris Bondora Dvornik se je rodila leta 1952 v Zagrebu. Diplomirala 
je leta 1980 na Oddelku za slikarstvo ALU v Zagrebu pri prof. 
Nikolu Raiser. Je članica CAA, ZUH (do leta 2002), LIKUM in 
BBK (Združenje poklicnih umetnikov Bavarske). Leta 1980 začne 
razstavljati. Sodelovala je na več kot 50 samostojnih in 160 
skupinskih razstavah, ter na številnih dobrodelnih razstavah na 
Hrvaškem in v tujini. Njene slike so v privatnih in javnih zbirkah 
doma in v tujini. ter so del stalne razstave v Moderni galeriji v 
Zagrebu.
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ĐANINO BOŽIČ

corpus
mešana tehnika
80 x 60 cm

nAseliTeV pAnoniJe DcccXcVi
 2014

akril-kolaž na lesu
51 x 47,5 cm

relJeF
2011

rezani metal
28 x 28 cm

Đanino Božič je rojen 1961 leta v Puli. Diplomiral je iz likovne 
umetnosti na Pedagoški fakulteti v Reki. Od leta 1984 je sodeloval 
na številnih skupinskih in samostojnih razstavah na Hrvaškem in 
po svetu. Ukvarja se z risbo, knjigami umetnikov, inštalacijami in 
ambienti. Živi in dela v Novigradu in Labinci.

hrVAŠkA

FERENC KOVÁCS
Rodil se je 1. septembra 1946 v Kunszentmárton. Živi v Siklósu. 
Končal je šolo za Aranžerja v Budimpešti, nato pa je nadaljeval 
študij na Teachers’ Training College in Pécs. Bil je učitelj na 
gimnaziji Táncsics Mihály v Siklósu in na Batthyány Primary School 
of Art. Bil je direktor gradu Siklós, sedaj pa je vodja Galerije na 
gradu. Je ustanovitelj Siklós Salona in sekretar fundacije. Večina 
njegovih umetniških del je v zasebnih zbirk. Udeležil se je številnih 
samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini. Prejel je številne 
nagrade: Batthyány Prize 1989 MTV Award 2000, Prize of the 
National Association of Hungarian Creative Artists 2002, Art Prize 
of Baranya County 2009.

mADŽArskA

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

nekATere cesTe so BolJ nAporne koT Druge
2004

akril-kolaž na platnu
80 x 80 cm

Temporäre collAge 2
2014 

foto 1/99
40 x 50 cm  

The rose heDge
2014

akvarelni kolaž
40 x 30 cm

Sumiko Kiyohara je rojena leta 1951 v Komaganu na Japonskem. 
Po zaključenem študiju na Fakulteti za sociologijo v Tokiju (1970-
1974) je svojo pot nadaljevala v Evropi. Od leta 1974 živi in dela v 
Stockholmu. Na Švedskem se je v likovni umetnosti izpopolnjevala 
s študijem na privatni umetniški šoli, dodatno pa se je izobraževala 
še pri umetnici - akvarelistki Rii Roes Schwarts v Stockholmu in 
s popotovanjem po Provansi. Samostojne in skupinske razstave 
je imela na Švedskem, v Nemčiji, Španiji, Sloveniji, Litviji in  na 
Japonskem.

mADŽArskA

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

CHRIS ENGELS
Chris Engels je rojena 1961 v Nemčiji. V letih 1998, 2002, 
2004 je študirala na Evropski umetniški akademiji v Trierju, 
kjer je tudi diplomirala. Med leti 2002-2006 je bila gostujoča 
študentka na Akademiji za likovno umetnost v Nürnbergu. 
Je članica Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK), ter 
mednarodnega umetniškega združenja. Sodelovala je na 
številnih likovnih simpozijih, delavnicah, ter samostojnih in 
skupinskih razstavah doma in v tujini.

nemČiJA

JAponskA
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pokrAJinA
2014

kolaž na lesu

srBiJA

JELENA STOJKOVIĆ
Rojena je leta 1987 v Kruševacu v Srbiji. Diplomirala je na 
Akademiji srbske pravoslavne cerkve za umetnost in konzervacijo 
v Beogradu 2011. Magistrski naziv na področju konzerviranja in 
restavriranja je pridobila na isti akademiji leta 2013. Od leta 2014 
je asistentka pri projektih kozerviranja in restavriranja v Narodnem 
muzeju v Kruševacu. Sodelovala je na skupinskih razstavah v 
Srbiji in v tujini, kot tudi na likovnih kolonijah Narodnega muzeja in 
Centru za strokovni razvoj v Kruševacu.

DUŠKO ABRAMUŠIĆ
Duško Abramušić je rojen leta 1960 v Zenici. Diplomiral je na 
Akademiji za likovno umetnost v Sarajevu leta 1989. Je član 
Hrvaškega društva likovnih umetnikov F. Bosne in Hercegovine, 
Društva likovnih umetnikov Ze-do kanton, Združenje likovnih 
umetnikov Lašvanske dolini, Likovnega društva LIKUM v Zagrebu 
/ Republike Hrvaške. Sodeloval je na številnih skupinskih in 
samostojnih razstavah doma in v tujini. Živi in dela v Zenici.

BosnA in hercegoVinA

polJskA

impresiJe iZ mikolowA
2013

mešana tehnika
70 x 50 cm

STANISLAW STACH
Stanisław Stach se je rodil leta 1954 v Olkusz. Med leti 1978-1983 
študiral na Akademiji za likovno umetnost v Krakovu. Sodeloval 
je na več kot 150 samostojnih razstavah doma in v tujini, npr. v 
Sloveniji, na Slovaškem, Češkem, v Angliji, Kanadi, ZDA, Španiji, 
Italiji, na Nizozemskem, v Varšavi, Krakovu, Katovicah, Poznanu. 
Dobil je številne nagrade na Poljskem, v Angliji, Španiji, Kanadi 
in ZDA. Udeležil pa se je tudi številnih domačih in mednarodnih 
seminarjev in delavnic.

peJsAŽ 4
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MANUEL SÁENZ - MESSÍA
Rojen je leta 1951 v Andaluziji. Študiral je na ALU v Madridu, kasneje 
pa se je izpopolnjeval v Parizu. Zatem je študiral še filozofijo in 
restavriranje skulptur. Naredil je tudi več scenografij za gledališče, 
izdal več grafičnih map in veliko razstavljal po Španiji. Poučeval je na 
več umetniških šolah in vodil specializirane tečaje slikarstva, grafike 
in scenografije. V zadnjem obdobju veliko razstavlja po Evropi in 
Južni Ameriki in v Afriki. Za svoje delo je prejel več nacionalnih 
nagrad.

ŠpAniJA

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

FrAnciJA

izbrani gostje festivala

IZTOK SITAR
Iztok Sitar se je rodil leta 1962 v Ljubljani, kjer je končal tudi šolo 
za oblikovanje. Ukvarja se s stripom, karikaturo in ilustracijo. Do 
zdaj je izdal 15 stripovskih albumov različnih žanrov, od otroških 
in najstniških preko ljubezenskih in erotičnih do družbeno 
angažiranih, v katerih razkriva različne anomalije v slovenski družbi 
in politiki. Je tudi avtor prve monografije o slovenskem stripu 
Zgodovina slovenskega stripa 1927 – 2007.

sTripA nA plATnicAh oBeh kATAlogoV
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TANJA ŠPENKO
Tanja Špenko je rojena 31. julija 1956 v Ljubljani. Leta 1979 je 
diplomirala na slikarskem oddelku ALUO v Ljubljani pri prof. 
Štefanu Planincu. Razstavljati je začela leta 1979. Sodeluje na 
mnogih skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini, 
katerih številka je presegla 40. Njena likovna dela se nahajajo: 
v Moderni galeriji Ljubljani, Mednarodnem grafičnem likovnem 
centru v Ljubljani, Umetnostni galeriji Maribor, Obalnih galerijah 
Piran, in drugje. Za svoja dela je prejela tudi številne nagrade.

izbrani gostje festivala

DARKO SLAVEC
Darko Slavec je rojen 10. junija 1951 v Postojni. Diplomiral je 
na ALUO v Ljubljani leta 1975 pri prof. Jelisavi Čopič. Magisterij 
iz slikarstva je opravil pri prof. Gabrijelu Stupici leta 1977, ter 
zatem še iz grafike pri prof. Bogdanu Borčiču leta 1979. Na 
Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil Oddelka za tekstilstvo 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani je zaposlen od 
leta 1977 dalje. Je soustanovitelj Visoke strokovne šole za risanje 
in slikanje v Ljubljani in na njej poučuje od leta 1990 dalje. Do 
sedaj je pripravil 114 samostojnih razstav, ter sodeloval na 137 
skupinskih razstavah doma in v tujini.

iz cikla ciViliZAciJA i. 
2014

fotokolaž
100 x100 cm

ANDREJ JEMEC
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. Za 
svoje delo je prejel številne domače in mednarodne nagrade med 
njimi tudi Prešernovo nagrado za življenjsko delo in Jakopičevo 
nagrado. Njegova dela hranijo v mnogih stalnih zbirkah muzejih in 
galerij ter drugih javnih institucijah v Sloveniji in tujini.

kolAŽ
13.1.1983
papir, karton
55 x 45,5 x 2,7 cm
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AZAD KARIM
Azad Karim je bil rojen leta 1954 v Arbilu - Kurdistan v severnem 
delu Iraka. Študiral je na Inštitutu za likovno umetnost v Bagdadu. 
Zaključil ga je kot eden najboljših študentov in zato prejel nagrado 
inštituta. Študij je nadaljeval v tujini in tako je leta 1976 prišel v 
Slovenijo. Vpisal se je na ALUO v Ljubljani, kjer je 1980. diplomiral 
iz slikarstva. Leta 1983 pa je tam končal še magistrski študij grafike. 
Razstavljal je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah, tako 
v Sloveniji kot v tujini. Za svoje delo je prejel vrsto nagrad. Živi in 
ustvarja v Ajdovščini. 

izbrani gostje festivala

JOŽEF VRŠČAJ
Jožef Vrščaj se je rodil leta 1950 v Črnomlju. Diplomiral je leta 1977 
na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Slavku Tihcu. 
V študijskem obdobju se je izpopolnjeval v Parizu, kjer je odkril 
takrat novo tehnološko pridobitev - pleksi steklo, ki vse do današnjih 
dni zaznamuje njegov kiparski opus. Deluje kot svobodni umetnik 
v Ljubljani in Črnomlju. Umetnik je pripravil veliko samostojnih 
razstav, sodeloval je tudi na številnih skupinskih razstavah doma in 
v tujini. Za svoja dela je prejel več nagrad.

TAVAnJe Vi, Vii
mešana tehnika

2014

V sTiku s prosTorom
pleksi steklo

19  x 19 x 19 cm

iF 1
2014
100 x 70 cm

VLADIMIR BAČIČ
Rodil se je leta 1958 v Dolenjah. Živi in dela v Ajdovščini kot vodja 
Lokarjeve galerije in ravnatelj šole Danila Lokarja. Ukvarja se s 
slikarstvom in fotografijo. Svoja dela je razstavljal tako doma kot 
v tujini. Sodeloval je na številnih likovnih kolonijah in ekstemporih 
in bil večkrat član mednarodnih strokovnih ocenjevalnih žirij na 
področju fotografije. Za svoje delo na slikarskem in fotografskem 
področju  je prejel več nagrad. Je član Zveze društev likovnih 
umetnikov Slovenije (ZDSLU) in Društva likovnih umetnikov 
severne primorske (DLUSP).
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Ars
2014
70 x 50 cm

ČRTOMIR FRELIH
Črtomir Frelih se je rodil 20. avgusta 1960 na Nomenju v Bohinju. 
Diplomiral je leta 1985 na ALUO v Ljubljani pri prof. Zvestu 
Apoloniju in tam opravil specialistični študij grafike pri prof. Zvestu 
Apolloniju in Branku Suhyju in magistrski študij likovne didaktike. 
Sedaj je izredni profesor za risanje in grafiko na Pedagoški 
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je predstojnik Oddelka za likovno 
pedagogiko. Imel je okoli 60 samostojnih razstav in sodeloval na 
številnih skupinskih predstavitvah slovenske umetnosti doma in v 
tujini (mdr.:Leverkusen, Seul, Pariz, Bonn, Assen, Dunaj, Oregon, 
Puebla). Živi in ustvarja v Radomljah in Bohinju.

izbrani gostje festivala

ALEŠ SEdMAK
Aleš Sedmak se je rodil 6. januarja 1952 v Postojni. 1972. leta je 
maturiral na Šoli za oblikovanje v Ljubljani. Med letoma 1972 in 
1976 je študiral slikarstvo pri prof. Janezu Berniku in prof. Andreju 
Jemcu na ALUO. Leta 1980 je tam diplomiral 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 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.

slikA umeTnosTi - The picTure oF ArT 
2014

akril stekeleni kristali 
70 x 50 cm

VremenskA i, ii
2014

akril, pastel, kolaž, asemblaž, transfer/platno
dve deli 120 x 60 cm

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

izbrani gostje festivala

KLAVDIJ PALČIČ
Rojen je bil leta 1940 v Trstu. Leta 1964 je diplomiral na Umetnostnem 
liceju v Benetkah. V šestdesetih letih je bil soustanovitelj tržaške 
umetniške skupine Raccordosei pri kulturni organizaciji Arte 
viva. Sočasno je poučeval risanje in umetnostno zgodovino na 
slovenskih šolah v Trstu in Gorici. Leta 1977 je ustanovil grafični 
atelje Graficenter pri Založništvu tržaškega tiska. Ukvarja se tudi 
z ilustracijo, scenografijo in kostumografijo. Leta 1984 je prejel 
nagrado Prešernovega sklada za slikarstvo in scenografijo. Imel je 
številne samostojne razstave doma in v tujini. 

TinskA goTikA ii.
2013

akril in kolaž na papirju
50 x 70 cm

TinskA goTikA ii.
2013

akril in kolaž na papirju
50 x 70 cm

poDoBA i.
1982

trganka, sitotisk
70 x 70 cm

uJeTniki ZrcAlA
kolaž na platnu
110 x 90 cm

FRANKO VECCHIET
Franko Vecchiet je bil rojen v Trstu leta 1941. Študiral je na Višji 
šoli za grafiko v Urbinu. Obiskoval je likovne tečaje v Benetkah in 
Parizu pod vodstvom H. Goetza in W. Hayterja in se izpopolnjeval 
tudi na grafičnem oddelku ALUO v Ljubljani. Bil je med ustanovitelji 
Skupine U. Imel je veliko samostojnih in skupinskih razstav doma, 
v Evropi in v ZDA. Med drugim pa je sodeloval tudi na pomembnih 
grafičnih manifestacijah po svetu. Prejel je več nagrad in priznanj, 
leta 1989 tudi nagrado Prešernovega sklada za grafiko.
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TulkuDreAm i
2013

fotografija/akril na platno
21,5 x 21,5 cm

JELKA FLIS
Rojena leta 1959 v Celju. Leta 1983 je diplomirala pri prof. Kiarju 
Mešku na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 
1985 končala še slikarsko specialko pri prof. Andreju Jemcu. 
Bila je štipendistka sklada Moše Pijada. Po končanem študiju je 
študijsko potovala po zahodni in vzhodni Evropi. Udeležuje se 
slikarskih simpozijev, razstavlja doma in v tujini. Za svoje delo je 
prejela različna priznanja. Živi in ustvarja v Ljubljani.

izbrani gostje festivala

GREGOR PRATNEKER
Gregor Pratneker je rojen 1973. S slikarstvom se je pričel ukvarjati 
kot samouk. Leta 2006 je diplomiral na Oddelku za likovno umetnost 
na Pedagoški fakulteti v Mariboru, z diplomsko nalogo »Slikarske 
vedute Maribora«. Med leti 2007 - 2012  je podiplomsko študiral na 
ALUO v Ljubljani, kjer leta 2012 magistrira z nalogo »Abstrahiranje 
in deformacije oblik v mojem slikarstvu«. Je lanskoletni prejemnik 
prve nagrade Majskega salona 2013, ter nagrade DLUM 2013. 
Razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

FigurA V krAJini
2014

70 x 30 cm

NORA dE SAINT PICMAN
Nora de Saint Picman - slikarka, grafičarka, kiparka in video 
umetnica, ki je formirala svojo ustvarjalno pot v letih 1986 do 
2003 med Ljubljano in Parizom. Leta 1986 je diplomirala na 
ALUO, slikarstvo pri prof. Janezu Berniku, med leti 1988 in 1990 
pa se je kot štipendistka francoske vlade izpopolnjevala na pariški 
Akademiji lepih umetnosti, risba pri prof. Vladu Veličkoviću. Leta 
1991 postane članica Maison des artistes, leta 1993 francoska 
državljanka in 2003 prejme diplomo Fédération Nationale de la 
culture française, European Art Group.

AsociirAni FrAgmenTi reAlnosTi
digitalni odtisi na foto papirju med pleksi steklom
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IRENA GAJSER
Irena Gajser je rojena 1960 leta. Študirala je na Visoki 
šoli za risanje in slikanje - Arthouse College of Visual Art v 
Ljubljani, ter diplomirala pri prof. Darku Slavcu. Ustvarja v olju, 
akrilu, akvarelu in v kolažu. Je predsednica Društva likovnih 
umetnikov Maribor in članica IO Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov. Sodelovala je v mednarodnem projektu 
Evropske prestolnice kulture Maribor 2012 (Show Your Hope). 
Je dobitnica številnih priznanj. Živi in ustvarja v Mariboru.

izbrani gostje festivala

TIHOMIR PINTAR
Tihomir Pinter se je rodil 1938 v Bjelovarju. Po končanem študiju 
farmacije v Zagrebu se je specializiral za področje analitike živil, 
iz česar je tudi doktoriral. S fotografijo se ukvarja od leta 1956; 
razstavlja pa od 1961 dalje. Za dosežke na področju razstavne 
fotografije mu je Foto zveza Jugoslavije leta 1973 podelila naslov 
mojster umetniške fotografije, mednarodna zveza za umetniško 
fotografijo (FIAP) pa leta 1975 naslov Excellence FIAP. Sodeloval je 
na 565 skupinskih razstavah doma in v tujini ter prejel 175 nagrad 
in priznanj. Doslej je pripravil tudi 93 samostojnih in številne 
skupinske razstave doma in v tujini. 

TripTih
2014

akril, kolaž

in memoriAm
2014

100 x 70 cm

prehoD V moDro
2014
45,5 x 34 cm

NATAŠA MIRTIČ
Rojena 7. septembra 1973 v Novem mestu. Leta 1997 je diplomirala 
na oddelku za slikarstvo pri prof. Andreju Jemcu, na ljubljanski 
Akademiji za likovno umetnost. V letu 2001 je končala magistrski 
študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju. Večkrat je razstavljala 
samostojno in sodelovala na več izborih slovenske grafike doma in 
v tujini. Kot svobodna umetnica živi in dela v Novem mestu.
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IZTOK ŠMAJS MUNI
Rojen 22. januarja 1953 v Velenju. V letih 1973-1977 je 
obiskoval Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je 
tudi v tujini, med drugim na mednarodni univerzi Verbano 
v Italiji in po programu ICCP v Santa Barbari v ZDA. V 
Verbanu se je kasneje zaposlil kot akademski profesor 
in bil imenovan za častnega profesorja. Od 1980 je 
samozaposlen v kulturi in deluje na področju vizualnih 
umetnosti, glasbe, filozofije, poezije in fotografije. Imel 
je številne razstave v tujini in bil štipendist simpozija 
novega slikarstva v Kanadi.

člani likovnega društva kranj izbrani na natečaju

IRENA GAYATRI HORVAT
Irena Gayatri Horvat je bila rojena v Zagrebu, ker je tudi končala 
Likovno akademijo, pri prof. Miroslavu Šuteju. Trenutno dela 
doktorat razvojne psihologije na FF v Ljubljani. Na študijskih 
potovanjih je preučevala mnoge kulture sveta, med drugimi Indijo, 
Nepal, Tibet, Malezijo, Tajsko, Indonezijo, Argentino in Čile. Ob 
likovni dejavnosti in sodelovanju na številnih projektih, samostojnih 
in skupinskih razstavah, je sodelovala na več mednarodnih 
umetniških simpozijih doma in po svetu. Ob slikarstvu pa se 
posveča tudi art-terapiji. Imela je številne samostojne razstave 
doma in v tujini. 

BreZ nAsloVA
mešana tehnika

34 x 58,5 cm

nA Vrhu sVeTA i
90 x 90 cm

BesneČA VoDA
2014
kolaž akril na vezano ploščo
13,5 x 19 cm

PETER MAROLT
Peter Marolt, docent, doktor arhitekturnih 
znanosti, zaposlen na Fakulteti za 
arhitekturo, se je rodil v Ljubljani leta 1965. 
Dodiplomski študij je zaključil na tedanji 
Šoli za arhitekturo v Ljubljani leta 1993. 
Leta 2001 je magistriral s temo Arhitektura 
sakralnega prostora tu in danes v Sloveniji 
(Sveto v sakralnem in profanem). Čez dve 
leti je bil sprejet v ZDSLU. Leta 2004 je 
doktoriral s temo Pomen likovnosti za 
arhitekturni prostor. Univerza v Ljubljani 
mu je leta 2005 podelila Priznanje za 
pomembna umetniška dela na področju 
arhitekture.
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JAKA BONČA
Rojen 1962. leta v Ljubljani. Študiral je na Fakulteti za arhitekturo. 
Diplomiral je pod mentorstvom prof. Janeza Koželja 1987. 
Nadaljeval z magisterijem - Okolje in zaznava okolja med gibanjem, 
pod mentorstvom mag. Petera Gabrijelčiča leta 1990, ter doktoriral 
pod mentorstvom dr. Jožefa Muhoviča - Prostor, gibanje in barva 
v arhitekturi, leta 1993. Zaposlen je na Fakulteti za arhitekturo 
Univerze v Ljubljani.

člani likovnega društva kranj izbrani na natečaju

KLAVDIJ TUTTA
Klavdij Tutta se je rodil 1958 v Postojni. Študiral je na Akademiji za 
likovno umetnost pri profesorjih: Gustavu Gnamušu in Bogdanu 
Borčiču. Pri slednjem je diplomiral, tako na dodiplomskem, kot 
na podiplomskem študiju grafike. Imel je preko 200 samostojnih 
razstav, sodeloval pa na več 350 skupinskih, doma in po svetu. 
Za svoje delo je prejel 61 domačih in mednarodnih priznanj. Med 
nagradami izstopajo tiste, ki jih je prejel na mednarodnih bienalih 
v Ljubljani, Barceloni, Seulu, Cadaqes, Villachu. Za dosedanje 
delo je prejel nagrado Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije 
– Hipo Alpe Adria Bank, Bevkovo nagrado za življenjsko delo na 
področju slikarstva. V Kranju je prejel veliko Prešernovo plaketo za 
področje kulture.

144—1
2014

kolaž na kapa plošči
130 x 100 cm

 iZ ciklA V umesni prosTor
2013
80 x 80 cm

iZ ciklA meDiTerAnskA ploVilA
2014

60 X 80 cm

KLEMENTINA GOLIJA
Klementina Golija se je rodila 26. marca 1966 na Jesenicah. 
Slikarstvo je študirala na Accademia di Belle Arti di Brera v Milanu, 
kjer je leta 1990 pri profesorjih Glaucu Baruzziju in Giuseppeju 
Maraniellu tudi diplomirala.Opravila podiplomski študji slikarstva 
in grafike na ALUO v Ljubljani. Za njen nadaljnji umetniški razvoj, 
sta bili pomembni zlasti študijski bivanji v Bostonu in New Yorku v 
letu 1990, ter dvomesečno bivanje v Cité Internationale des Arts 
v Parizu, jeseni 1995. Doslej je imela 93 samostojnih razstav in 
je sodelovala na več kot 200 skupinskih predstavitvah doma in 
v tujini. Za svoje delo je prejela 15 nacionalnih priznanj in eno 
mednarodno nagrado. V letu 2007 je za uspehe in dosežke na 
likovnem področju prejela nagrado Mestne občine Kranj.
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KARLO KUHAR
Rojen je bil leta 1952 v Spodnji Besnici pri Kranju. Od 
leta 1972 razstavlja doma in v tujini. Imel je več kot 60 
samostojnih razstav. Sodeloval je na več kot sto skupinskih 
razstavah v Slovenij, Avstriji, Nemčiji in Franciji. Udeležuje 
se umetniških srečanj in likovnih kolonij. Prejel je številne 
nagrade in priznanja (1981 nagrada Ex-temporu v Piranu, 
1987 Velika Prešernova plaketa gorenjskih občin, 1995 in 
2006 nagradi na Slovenjskem bienalu mesta Kranj).

člani likovnega društva kranj izbrani na natečaju

MIHA PERČIČ
Miha Perčič je rojen leta 1972. v Kranju. Diplomiral je na Akademiji 
za likovno umetnost - smer vizualne komunikacije v Ljubljani leta 
1997, pri Prof. Radovanu Jenku. Leta 2002 je končal podiplomski 
študij grafike, pri prof. Branku Suhyju in si pridobil naziv magister 
likovnih umetnosti. Sodeliuje na samostojnih in skupinskih 
razstavah doma in po svetu. Na Festivalu likovnih umetnosti v 
Kranju 2013, je prejel priznanje ZDSLU za kakovost likovnih del. 
Dela kot samostojni kulturni delavec.

noVA iskAnJA .kompoZiciJA 1
2014

mešana tehnika na pločevini
90 x 130 cm

kronos i.
2014
kolaž

100 x 70 cm

roŽe 16 
2014
mešana tehnika
40 x 40 cm

FRANC VOZELJ
Franc Vozelj je rojen 28.03.1954 v Kranju. Po končani šoli za 
oblikovanje se je vpisal na ALUO v Ljubljani, kjer je leta 1979 
diplomiral na oddelku za slikarstvo. Leta 1981 je končal podiplomski 
študij slikarstva pri prof. Janezu Berniku. Doslej je imel preko 80 
samostojnih razstav doma in v tujini, sodeloval pa je na več kot 100 
skupinskih razstavah. Med priznanji, ki jih je prejel za svoje delo, je 
velika Prešernova plaketa mesta Kranja za leto 1999.
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BOGE dIMOVSKI
Rojen je 1952. v Ropotovem v Makedoniji. Leta 1978 
je diplomiral iz slikarstva na ALUO v Ljubljani pri 
profesorjih Štefanu Planincu in dr. Jelisavi Čopič. Končal 
je podiplomski študij restavratorstva in konservatorstva 
z nazivom magister umetnosti pri profesorju Francu 
Kokalju in dr. Jelisavi Čopič, ter podiplomski študij 
grafike pri profesorjih Bogdanu Borčiću in Francetu 
Curku. Od leta 2003 deluje tudi kot likovni kritik. Do 
sedaj je imel 42 samostojnih razstav, sodeloval pa je 
na preko 300 skupinskih razstavah doma in v tujini. 
Za svoje delo je prejel dve nacionalni ter dvanajst 
mednarodnih nagrad.

člani likovnega društva kranj izbrani na natečaju

CVETO ZLATE
Rojen 1955. v Vogljah pri Kranju. 1977 leta je diplomiral na 
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, diplomo tretje stopnje 
je opravil 1980 pri prof. Janezu Berniku. Ukvarja se s slikarstvom, 
grafiko, fotografijo in uporabno grafiko. Imel je 20 samostojnih 
razstav in 97 skupinskih razstav.

BreZ nAsloVA
2014
kolaž

50 x 70cm

i Feel sloVenija
2014

100 x 80 cm

BreZ nAsloVA
2014
kolaž
70 x 100cm

IRENA JERAS dIMOVSKA
Rojena 17.08.1960 v Kranju, leta 1985 je diplomirala slikarstvo 
na ALUO v Ljubljani pri profesorjih Andreju Jemcu in Jožefu 
Muhoviču, ter leta 1988 končala magistrski študij konservatorstva 
in restavratorstva z nazivom magister umetnosti 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 
šestindvajset samostojnih razstav ter preko 150 skupinskih razstav 
doma in v tujini.



25žirija

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

;lan žirije> Karl Vouk-podpredsednik društva likovnih umetnosti celovec – Avstrija

;lan žirije> Jerica Ziherl – samostojna umetnostna kriti;arka –Hrvaška

;lan žirije> Monika Ivan;i; Fajfar – likovna kriti;arka

;lan žirije> mag. Franc Obal – likovni kritik

;lan žirije> mag. Milena Koren Boži;ek – likovna kriti;arka

;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



26 prireditelji / sponzorji

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

_

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

PREŠERNOVA HIŠA

STEBRIŠ:NA DVORANA

MALA GALERIJA  LD KRANJ

zemljevid
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OBLIKOVALEC
V I Z U A L N I H
KOMUNIKACIJ

M I H A
PER^I^
mobitel: 041/207 882
miha.percic@gmail.com

3. Mednarodni festival likovnih umetnosti ZDSLU - Kranj
kolAŽ

Prireditelji
likoVno DruŠTVo krAnJ - ZDslu
gorenJski muZeJ krAnJ
ZVeZA DruŠTeV sloVenskih likoVnih umeTnikoV
in mag. likovnih umetnosti klAVDiJ TuTTA

izdal 

Zanj 

Zasnova in umetniško vodenje PrOjeKta 2014

Urednik

Uvodniki

tekst

Prevod teksta v angleški jezik

Fotografije

Oblikovanje logotipa KOLaŽ in aSeMbLaŽ

Oblikovanje

tisk

naklada

Likovno društvo Kranj - ZdSLU

Cveto Zlate

Klavdij Tutta

Klavdij Tutta

Marjana Žibert

Marie-Thérese Hermges

Aleš Sedmak

Klavdij Tutta

Črtomir Frelih

Sabina Gregorin

iz arhivov avtorjev

in Cveto Zlate

Melita Ažman

Miha Perčič

Pro Grafika, Žabnica

500

oktober 2014

`


