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Likovno društvo Kranj deluje v okviru Zveze društev slovenskih 
likovnih umetnikov. Naše poslanstvo je usmerjeno na predstavitve 
dosežkov naših likovnih ustvarjalcev, na organiziranje zamenjav s 
sorodnimi društvi, tako v Sloveniji kot tudi v drugih okoliških državah. 
V zadnjih letih smo spletli cel niz sodelovanja, predvsem z avstrijskimi 
društvi in galerijami kot tudi z italijanskimi umetniki. Posebno pozornost 
namenjamo Mednarodnemu festivalu likovnih umetnosti, ki se bo letos 
že osmič odvijal v Kranju. V sodelovanju z ZDSLU uveljavljamo kul-
turno mreženje med več institucijami in društvi. Likovni festival je zelo 
pomemben, ker vzpostavlja primerjavo del naših umetnikov s tujimi. 

Pričujoča razstava v galeriji ZDSLU pa prinaša pogled usmerjen 
na prav določeno tematiko in tako združuje obravnavo iste teme na 
različne kreativne načine. Prav to prinaša v samo razstavo pestrost 
in raznolikost likovnih pristopov.

Klavdij Tutta 
predsednik umetniškega sveta Likovnega društva Kranj
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Skupinske razstave Društva likovnih umetnikov Kranj nas vedno 
znova popeljejo v neko novo zgodbo, ki se naslanja na izbran naslov 
in temu podrejen izbor umetnikov ter njihovih del. Če smo se pred 
dobrima dvema letoma v Galeriji ZDSLU posvetili izrazito prostorsko 
obarvani temi “Iluzija in prostor”, pa se tokrat spuščamo k bolj prvin-
ski tematiki, za katero se skriva naslov “Linija kot nosilec podobe”. 

Idejna zasnova naj bi podprla dela, v katerih se pojavi linija kot 
element s katerim členimo tako realistično kot abstraktno definirano 
podobo. Torej gre za razpon med kompleksnejšimi deli in poenostavlje-
no rešitvijo. Linija predstavlja eno od najstarejših likovnih upodobitev 
ter je temeljni element vseh oblik. Profile in konture predmetov - tako 
žive kot nežive narave - vidimo kot linearne oblike, ravno tako pa je 
linija prisotna tudi v risbi, slikarstvu, grafiki, kiparstvu in arhitekturi. 
Členjena je iz nepretrgane vrste točk ter s svojo podobo izraža značaj 
in lastnost neke oblike. Tako je le-ta lahko ravna, valovita, cikcakasta, 
kratka ali dolga, tanka ali debela, vodoravna, diagonalna ali navpič-
na ter daje občutek umirjenosti, statičnosti ali dinamike. Posreduje 
občutek gibanja, smeri in hitrosti. Po drugi strani pa izraža stanje 
telesa in njegove površine - strukture. Na koncu pa je linija lahko 
tudi dekorativno sredstvo. Nudi nam pestrost izraznih možnosti in 
kompleksnejših rešitev, ki jih lahko dosežemo z množenjem in va-
riacijo oziroma z gostoto in razpršenostjo. Pri tem pa se že igramo 
s svetlo-temnim kontrastom, kjer nastopi linija podobna konturi ali 
obrisu.  Ta loči predmet od ozadja.

Linija je lahko konstrukcijski element in nastopa v preprosti sa-
mostojni vlogi, naprednejši podobi obrisa telesa ali prostora ter kot 
svetlobni kontrastni element. Vsem primerom pa je skupna unikatno 
izrazna afiniteta, ki posreduje vzdušje in individualno osebno ter 
čustveno obarvano zgodbo posameznika.

Dela tokratne razstave kažejo širok spekter pristopov zaznamova-
nih tako v risbi, sliki, digitalni kot tudi klasični grafiki in kiparstvu ter 
instalaciji. Slednja se s svojo preprosto in prečiščeno podobo, kot tudi 

prvinsko osebno izpovedno noto, pojavi v žičnem kompozitu TOMAŽA 
ŠEBREKA. Vzporednico tej sproščeni skeletni podobi najdemo v 
digitalnih delih BOGETA DIMOVSKEGA. Njegovi dnevniški zapisi 
namreč predstavljajo preplet in členitev statične zgodbe, nadgrajene 
v živahno dinamično ter po drugi strani že strogo linijsko izpoved, 
kot odraz notranjega podzavestnega vzgiba. LUČKA ŠPAROVEC 
se podreja čisti risbi, kjer z uporabo linij gradi plasti kot tudi obrisne 
zamejitve. MIHA PERČIČ skozi grafično delo raziskuje vpliv in uči-
nek strukturno-materialnih lastnosti posameznih materij. Digitalno 
računalniško obdelana grafična izpeljava JAKE BONČE,  nas skozi 
vzorce privede v svet dekorativne miselnosti. KLEMENTINA GOLIJA 
izkorišča linijo tako za členitev ploskve kot tudi za najintimnejšo du-
hovno izpoved, zaznamovano s kodnim zapisom. V delih KLAVDIJA 
TUTTE je celota podrejena linijsko prostorski členitvi kot tudi obrisni 
izpovedi, s katero posega  v prostor. Optična iluzija NEJČA SLAPARJA 
nas popelje v svet čiste linije z geometrijsko, organsko navdihnjeno 
izpeljavo. Tako počasi prehajamo iz abstraktno-geometrijske zgodbe, 
v vse bolj oprijemljivo podan svet realnih podob. Prehod se kaže v 
kolažni interpretaciji MARUŠE ŠTIBELJ. Figuralni elementi začnejo 
izstopati in prostor postane razgibana večplastna celota. V slikah 
IRENE JERAS DIMOVSKE prevlada linija, ob pomoči katere defini-
ra telesa ter jih istočasno povzdigne in loči od ozadja. Lahkotna in 
preprosta členitev linijske podobe z vsemi lastnostmi skice pa nas 
vodi do slik FRANCETA BEŠTRA, medtem ko študijske risbe CVETA 
ZLATETA v kombinaciji s šrafurami sestavljajo prostorsko in plastično 
osmišljeno delo. S svetlobnimi objekti ANDREJE ERŽEN pa nastopi 
bolj ilustrativna in kompleksnejša uporaba linije, ki označuje do neke 
mere že realistično pripoved. V čisto svojo zgodbo nas popelje KAJA 
URH. Le-ta spaja in izmenično posreduje dve različni podobi z linijsko 
igro, ki deluje kot zastor. V zadnji fazi pa se vrnemo h kiparskemu 
delu JOŽETA ERŽENA, kjer linija omeji in definira volumen telesa ter 
nakazuje posledico materialne obdelave.

LINIJA KOT NOSILEC PODOBE
Melita Ažman
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LUČKA ŠPAROVEC, It’s a bird
svinčnik na papirju, 21 × 29.7 cm, 2016

NEJČ SLAPAR, Prikazen pred vhodom 
 tuš na kartonu, 21 × 21 cm, 2018

BOGE DIMOVSKI, Dnevniški zapis B  
digitalna umetnost, 70 × 50 cm, 2018

TOMAŽ ŠEBREK, Prapolje
žgana žica, 21 × 73.5 × 181 cm, 2014 

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

TOMAŽ ŠEBREK (r. 1963) je 
umetniško izobrazbo pridobil v 
okviru strokovnih izpopolnjevanj 
v Ljubljani, Novem Mestu in 
Kranju. Ukvarja se s slikarstvom, 
grafiko, kiparstvom in fotografijo. 
Svoje delo je predstavil na 
več samostojnih in skupinskih 
razstavah doma in v tujini, 
udeležuje se likovnih kolonij v 
Sloveniji in drugod. Je avtor več 
javnih del, zadnja je skulptura 
pred Mestno knjižnico Kranj 
(2014).

NEJČ SLAPAR se je rodil leta 
1945 v Stražišču pri Kranju. Po 
končani gimnaziji se je najprej 
odločil za študij gradbeništva, 
nato pa se je preusmeril v 
grafično industrijo. Kasneje se 
je kot grafik popolnoma predal 
likovni umetnosti, vmes je nekaj 
časa deloval kot svobodni 
umetnik. Imel je preko sto 
samostojnih in okoli petdeset 
skupinskih razstav doma in v 
tujini. Udeležil se je več likovnih 
kolonij in ex-temporov. Živi in 
ustvarja v Stražišču pri Kranju.

LUČKA ŠPAROVEC je 
diplomirana slikarka mlajše 
generacije. Ukvarja se z 
risbo, slikarstvom in objekti. 
Razstavljala je v Kanadi, 
Angliji, Rusiji, Avstriji, Italiji, na 
Slovaškem, Turčiji, Izraelu in 
na Balkanu. Je članica Društva 
likovnih umetnikov Ljubljana 
in Likovnega društva Kranj – 
ZDSLU. Lučka Šparovec je 
dobitnica študijskih priznanj in 
Študentske Prešernove nagrade 
za slikarstvo, Akademije za 
likovno umetnost in oblikovanje, 
Univerze v Ljubljani. Živi in 
ustvarja na Bledu.
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MIHA PERČIČ, Borg
visoki tisk, linorez, platno, 58 × 58 cm, 2018

JAKA BONČA, 3D tkanine
print na plastiko, 140 × 60 cm, 2018

3D tkanine
print na plastiko, 140 × 60 cm, 2018

KLEMENTINA GOLIJA, Trilogija Korak do neba 
mešana tehnika na platnu, 120 × 40 cm, 2018

Trilogija Korak do neba 
mešana tehnika na platnu, 120 × 40 cm, 2018

KLAVDIJ TUTTA, Horizontalno vertikalna kompozicija
akril na platnu, lesena vodila, 70 × 70 × 10 cm, 2018

C7iH2eA1dB5hI9gG3bE4cD6aF8f 
 E3hB6fI9aF4iA8dD1cH5gG7bC2e
F4cD5bG8gE2fH6eC7aB1dI3iA9h 
 A9aE4cB3bH7eD5iI2gF8hC1fG6d
G6gC7dF5iA9bE1hB8fD2eH4cI3a 
 D1eI8hH2fC6aG3cF4dA9bB5iE7g
H8bF1iC6hG3gB2fA5eI7aE9dD4c 
 B2dG3aD7eI1cF4bE9iC6fA8hH5g
I5fA9gE4cD8dC7aH6hG3iF2eB1b
 D1cH5gG7bC2eE3hB6fI9aF4iA8d
C7aB1dI3iA9hF4cD5bG8gE2fH6e 
 I2gF8hC1fG6dA9aE4cB3bH7eD5i
B8fD2eH4cI3aG6gC7dF5iA9bE1h 
 F4dA9bB5iE7gD1eI8hH2fC6aG3c
A5eI7aE9dD4cH8bF1iC6hG3gB2f

KLEMENTINA GOLIJA 
Slikarstvo je študirala na 
Accademia di Belle Arti di Brera 
v Milanu, kjer je leta 1990 pri 
profesorjih Glaucu Baruzziju 
in Giuseppeju Maraniellu tudi 
diplomirala. Magistrski študij 
grafike je zaključila na Akademiji 
za likovno umetnost v Ljubljani 
pri prof. Lojzetu Logarju (1993) 
in magistrski študij slikarstva 
pri prof. Gustavu Gnamušu 
(1995) na isti akademiji. Leta 
2016 ji je Univerza v Ljubljani 
podelila priznanje pomembnih 
umetniških del, v letu 2017 pa je 
na Univerzi v Ljubljani pridobila 
naziv docentka za področje 
slikarstva.

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

JAKA BONČA se je rodil leta 
1962 v Ljubljani. Diplomiral 
je pod mentorstvom prof. 
Janeza Koželja na Fakulteti 
za arhitekturo leta 1987 kjer 
je opravil tudi magisteri iz 
Okolja in zaznave okolja med 
gibanjem pod mentorstvom 
mag. Petra Gabrijelčiča leta 
1990 in leta 1993 zaključil študij 
z doktoratom pod mentorstvom 
dr. Jožefa Muhoviča na temo 
Prostor, gibanje in barva v 
arhitekturi. Zaposlen je na 
Fakulteti za arhitekturo Univerze 
v Ljubljani. Je dobitinik številnih 
nagrad in priznanj, med drugim 
je leta 2003 prejel priznanje za 
inovativne grafične tehnike na 
4th Egyptian International Print 
Triennale, Kairo, Egipt in leta 
2005 nagrado Majskega salona, 
Ljubljana. 

KLAVDIJ TUTTA se je rodil leta 
1958 v Postojni. Dodiplomski 
in podiplomski študij grafike 
je opravil na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani. 
Imel je preko 200 samostojnih 
razstav, sodeloval pa na več 350 
skupinskih doma in po svetu. Za 
svoje delo je prejel 61 domačih 
in mednarodnih priznanj. Med 
nagradami izstopajo tiste, ki 
jih je prejel na mednarodnih 
bienalih v Ljubljani, Barceloni, 
Seulu, Cadaqes, Villachu. 
Za dosedanje delo je prejel 
nagrado Zveze društev likovnih 
umetnikov Slovenije – Hypo 
Alpe Adria Bank, Bevkovo 
nagrado za življenjsko delo na 
področju slikarstva. V Kranju je 
prejel veliko Prešernovo plaketo 
za področje kulture.

C7iH2eA1dB5hI9gG3bE4cD6aF8f 
 E3hB6fI9aF4iA8dD1cH5gG7bC2e
F4cD5bG8gE2fH6eC7aB1dI3iA9h 
 A9aE4cB3bH7eD5iI2gF8hC1fG6d
G6gC7dF5iA9bE1hB8fD2eH4cI3a 
 D1eI8hH2fC6aG3cF4dA9bB5iE7g
H8bF1iC6hG3gB2fA5eI7aE9dD4c 
 B2dG3aD7eI1cF4bE9iC6fA8hH5g
I5fA9gE4cD8dC7aH6hG3iF2eB1b
 D1cH5gG7bC2eE3hB6fI9aF4iA8d
C7aB1dI3iA9hF4cD5bG8gE2fH6e 
 I2gF8hC1fG6dA9aE4cB3bH7eD5i
B8fD2eH4cI3aG6gC7dF5iA9bE1h 
 F4dA9bB5iE7gD1eI8hH2fC6aG3c
A5eI7aE9dD4cH8bF1iC6hG3gB2f
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FRANC BEŠTER, Ptice nad knjigami 
akril na papirju, 18 × 22 cm, 2018

MARUŠA ŠTIBELJ, Linija identitete (del diptiha)
kolaž in tuš na platnu, 40 × 40 cm, 2018

ANDREJA ERŽEN, Ptičja hišica
akril na pleksi steklu, lesena škatlica, LED moduli, 

21 × 19 × 9 cm, 2017

IRENA JERAS DIMOVSKA, Brez naslova
akril na platnu, 50 × 70 cm, 2018 

ANDREJA ERŽEN je rojena 
1969 leta v Ljubljani. Leta 2009 
je diplomirala iz slikarstva 
in likovne teorije na ALUO v 
Ljubljani. Deluje na področju 
slikarstva, instalacije, grafike, 
ilustracije, animacije in 
grafičnega oblikovanja. Prejela 
je priznanje za kvaliteto likovnih 
del na Festivalu likovnih 
umetnosti Kranj - ZDSLU 2013 
in leta 2015 odkupno nagrado 
Gorenjskega muzeja. Do sedaj 
je imela več samostojnih in 
skupinskih razstav. Je članica 
ZDSLU in ima status samostojne 
ustvarjalke na področju kulture.

IRENA JERAS DIMOVSKA 
se je rodila leta 1960 v Kranju, 
leta 1985 je diplomirala iz 
slikarstva na ALU v Ljubljani, 
ter leta 1988 končala magistrski 
študij konservatorstva in 
restavratorstva z nazivom 
magister umetnosti na isti 
akademiji. Od leta 1990 je 
članica ZDSLU v Ljubljani. Do 
sedaj je imela 29 samostojnih 
ter preko 150 skupinskih razstav 
doma in v tujini. Za svoje delo 
je prejela eno nacionalno in eno 
mednarodno nagrado.

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

FRANC BEŠTER se je rodil 
leta 1957. Maturiral je na 
gimnaziji Kranj. Študijsko pot 
je nadaljeval na Akademiji za 
likovno umetnost v Ljubljani 
kjer je leta 1983 diplomiral 
pri profesorjih: Š. Planinc, J. 
Bernik, G. Gnamuš. Do sedaj 
je imel okoli 50 samostojnih 
razstav, sodeloval pa je tudi na 
številnih skupinskih razstavah, 
kolonijah in Ex-temporih. Je član 
ZDSLU ter LD Kranj in Društva 
oblikovalcev Slovenije.



10 11

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

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

CVETO ZLATE, Punčka
risba s tušem na papirju, 36 × 56 cm, 2018

KAJA URH, Ringa Roses XXXV
akril na platnu, 70 × 50 cm, 2018

JOŽE ERŽEN, Torzo 
 terakota, 26 × 12 × 20 cm, 2017

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