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Uvod

Zahvaljujem se Gornjesavskemu muzeju Jesenice za plodno sodelovanje in kvalitetno
predstavitev naših ustvarjalk. Pomembno je, da ste ob tej priliki natisnili barvni kata-
log s predstavitvijo naših slikark, kajti le tako ostaja njihovo delo kvalitetno doku-
mentirano.
Tokratna predstavitev osmih slikark v Gornjesavskem muzeju Jesenice je vpogled  v
najaktualnejšo likovno produkcijo, ki nastaja s subtilnimi prijemi ustvarjalk v njihovih
ateljejih. V zadnjem času diplomira na Akademiji za likovno umetnost vse več deklet.
Na splošno so kreativno zelo ambiciozna, zato so tudi rezultati dela bolj osebni in se
manifestirajo z likovno izčiščenimi kreacijami. Tudi vnaprej jim želim obilo uspeha in
kreativne sreče.

Umetniški vodja LD Kranj – ZDSLU
mag. likovnih umetnosti

Klavdij Tutta

Ob razstavi 
Na Jesenicah so slikarji samouki že leta 1945 ustanovili likovni klub Dolinski likovniki
− DOLIK. Strokovno delo galerije, t.j. preučevanje likovne umetnosti, pa je bilo omo-
gočeno po obnovi Kosove graščine, kjer je razstavno dejavnost od leta 1985 vodila
Slavica Osterman. 
Tudi galerijska dejavnost Gornjesavskega muzeja Jesenice se širi in spreminja. Poleg
osrednjega preučevanja industrijskega pejsaža se v razstavnem programu galerije Ko-
sova graščina odraža dobro sodelovanje z Likovnim društvom Kranj. Osrednje gorenj-
sko društvo akademskih likovnih umetnikov, ki delujejo na Gorenjskem, se na
Jesenicah predstavlja z izborom del osmih članic. Iskreno jim čestitamo! 

Irena Lačen Benedičič,
direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice



ANDREJA ERŽEN

Kot vsestranska umetnica se v zadnjih šestih letih ukvarja predvsem s svetlobnimi objekti. Dela
nastajajo po zgledu kolaža in so na osnovi okroglega prosojnega pleksi stekla, osvetljena z LED
- lučmi. Sama oblika objektov ima simbolni pomen, saj krog predstavlja prvinsko, najpopolnejšo
obliko in hkrati neskončnost. Pogosto je v uporabi pri organskih predstavitvah narave. Andreja
Eržen v svojih delih posveča pozornost problematiki učinka umetne svetlobe in same umestitve
objektov v urbani ali galerijski prostor, hkrati pa jih označuje tudi kot markacije, ki naj bi vplivale
na naključnega mimoidočega in ga popeljale iz vsakdanjika v svet iluzije, prežet z močnimi barv-
nimi kontrasti in kromatičnimi barvami, ter všečno ilustratorsko, živalsko in krajinsko motiviko,
ki vzbuja občutek otroške igrivosti in sproščenosti, hkrati pa preprostosti, s katero nam želi pri-
kazati svojo vizijo in misli, ki jo navdihujejo pri nastajanju posameznega dela. Nasprotje barvnim
delom pa predstavljajo ekspresivni črno-beli objekti, ki podkrepijo vsebino s svetom človeških
motivov. Le-ti prehajajo od stiliziranih do realističnih (avto)portretov in podob ter preusmerjajo
pozornost na posamezna občutja in strasti v našem življenju.

Biografija:
Andreja Eržen je rojena leta 1969 v Ljubljani. Leta 2009 je diplomirala iz slikarstva in likovne
teorije na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani pri prof. Francu Novincu in
dr. prof. Jožefu Muhoviču. Deluje na področju slikarstva, instalacije, grafike, ilustracije, animacije
in grafičnega oblikovanja. Do sedaj je imela več samostojnih in skupinskih razstav. Je članica
ZDSLU in ima status samostojne ustvarjalke na področju kulture. Leta 2013 je prejela priznanje
Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Živi in ustvarja v Kranju in v Goričanah
pri Medvodah.

E: andreja.erzen@gmail.com

ANDREJA ERŽEN
Narcisa, 

akril na pleksi steklu, LED-osvetlitev, 50 × 50 cm, 2013
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ANDREJA ERŽEN
Volk, 

akril na pleksi steklu, LED-osvetlitev, 90 × 47 cm, 2010
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ANDREJA ERŽEN
Jaz / avtoportret,

akril na pleksi steklu, LED-osvetlitev, 50 × 50 cm, 2014
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KAJA URH

Kaja Urh se v svojih delih ukvarja s problematiko zasičenosti modernih medijev: neprestano
nas obdaja neskončna količina video medijev, fotografij in grafičnih podob, ki se iz sekunde v
sekundo množijo in zaradi česar ne sledimo več dogajanju. Ravno v tem bi lahko iskali tudi vzrok
za to, da ljudje niso več sposobni vzpostaviti pravega stika z umetniškimi deli, ki bi jim omogočila
razumeti delo in umetnika. Tako je zanimiv pristop, ki si ga je Kaja Urh izbrala kot vodilo skozi
svojo zgodbo, v kateri ravno te zapostavljene naključne podobe digitalnih medijev prenaša na
platno, jim spremeni pomen in jih sestavi v novo celoto z umetniško noto. Tematika nas popelje
v sredino 50. let prejšnjega stoletja, vintage, ki se odraža v oblačilih upodobljencev in v avto-
mobilih, z ameriškim pridihom. Sam izbor fotografij se torej ne navezuje na nek pomemben
dogodek, marveč je vodilo le skupna točka dveh del in možnost manipulacije le-te. Rezultat je
slika v sliki, ki izmenično izstopa skozi kolažni raster, ki ga tvori in na ta način ustvarja vtis vibracij
in iluzijo prostora. Posega tako po toplih kot hladnejših in nežnih barvnih tonih. Celota pa deluje
uravnoteženo in harmonično. 

Biografija:
Kaja Urh je rojena leta 1988 v Kranju. Študijsko pot je začela na Akademiji za likovno umetnost
in oblikovanje v Ljubljani, smer slikarstvo, kjer je leta 2012 diplomirala. Trenutno zaključuje ma-
gistrski študij na isti inštituciji. Je cľanica Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov in Likov-
nega društva Kranj. Prejela je nagrado Grand Prix ZUŠL (Ex-tempore Iveta Šubica, 2014) in
Nagrado Fo.Vi (Ex-tempore Ptuj, 2015). Svoja dela pa predstavlja na samostojnih in skupinskih
razstavah. 

E: kaja.urh@gmail.com

KAJA URH
Lounging, 

akril na platnu, 40 × 160 cm, 2014
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KAJA URH
Summer Babes, 

akril na platnu, 120 × 120 cm, 2014
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KAJA URH
Street Game, 

akril na platnu, 90 × 130 cm, 2014
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IRENA JERAS DIMOVSKA

Dela Irene Jeras Dimovske zaznamuje motivika figure, v kateri prevladuje ženski akt. Akt kot
eden najstarejših motivov v umetnosti ponuja neskončno možnosti predstavitve človeškega te-
lesa z njegovimi ideali, strahovi in sanjami, skratka predstavlja nevidne aspekte človeka, hkrati
pa ga lahko razumemo kot razmišljanje o samem sebi. Golota ima lahko etično-čustveno, ero-
tično, estetsko in senzibilno noto. Dimovska se odmika od idealne podobe ženskega lika, saj
njena dela prehajajo od plastično oblikovane telesnosti, v kateri se izmika detajlom, do abstra-
hiranega telesa, nakazanega samo z linijo in barvnimi ploskvami. Tudi obrazi večinoma izginjajo
ali pa jih občutimo kot maske. Podobe so kot študije poz v stoječem, sedečem ali ležečem po-
ložaju. Kljub temu da gibi delujejo sproščeno, pa je čutiti neko zaprtost, odmaknjenost, odtu-
jenost in osamljenost. Njena barvna paleta vsebuje pester izbor tonov kontrastnih barv.
Kompozicijo pa gradi z barvnimi ploskvami, potezami in razlivanjem, s katerimi nakaže tako
prostor kot figure, hkrati pa celoti vdihne nemir, razgibanost, ekspresivnost, dramatičnost in
intimnost. Čutiti je tudi medsebojno povezovanje svetlobe in sence, s katero izpostavi določene
detajle na sliki. 

Biografija:
Irena Jeras Dimovska je rojena 17. avgusta 1960 v Kranju. Leta 1985 je diplomirala iz smeri sli-
karstva na ALU v Ljubljani pri profesorjih Andreju Jemcu in Jožefu Muhoviču ter leta 1988 kon-
čala magistrski študij konservatorstva in restavratorstva z nazivom magister umetnosti na isti
akademiji pri profesorju Francu Kokalju. Od leta 1990 je članica ZDSLU v Ljubljani. Od leta 1992
je zaposlena v Gorenjskem muzeju v Kranju kot konservatorsko - restavratorska svetnica. Do
sedaj je imela 28 samostojnih razstav ter preko 130 skupinskih razstav doma in v tujini. Za svoje
delo je prejela eno nacionalno in eno mednarodno nagrado.

E: irena.dimovska@gmail.com

IRENA JERAS DIMOVSKA
Sočutje, 

akril, 100 × 150 cm, 2015
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IRENA JERAS DIMOVSKA
Kontrast, 

akril, 100 × 120 cm, 2015
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IRENA JERAS DIMOVSKA
Sobivanje, 

akril, 100 × 120 cm, 2015

9



BRINA TORKAR

V delih Brine Torkar se srečujemo s kombinacijo klasičnega slikarstva in čiste abstrakcije. Moti-
vika, ki se vleče čez večino njenih del kot rdeča nit in iz katere črpa svoj navdih, zaobjema akt
in krajino. Akt golega ženskega lika ne predstavlja erotičnosti, temveč bi ga lahko razumeli kot
realistični avtoportretni akt, skozi katerega izraža problematiko in doživljanje ženske vloge v
današnjem svetu. Gre za njeno notranjo izpoved, ko se sooča s svojim jazom in spopada s pre-
teklostjo in sedanjostjo občutenj, ki jih doživlja. Vse to prenaša na platno, kjer je čutiti razdvo-
jenost: na eni strani občutek bega, na drugi strani razigranost. Izhodišče njenih naturalistično
zasnovanih in razgibanih figur so študijske risbe, ki jih zliva z ozadjem neskončnega gozda kot
simbolom nezavednega ter soočanja s strahom pred negotovostjo in obljubo po razsvetlitvi. V
njem lahko zaznamo drevesa, ki ponekod prehajajo v čisto abstrakcijo in postanejo del ekspre-
sivnih barvnih potez. Barvna paleta zaobjema tako hladne kot tople tone kontrastnih barv, ki
ponekod izstopajo, zažarijo ali pa omehčajo ozadje, ki tvori premišljeno in zaključeno kompo-
zicijo, polno emocij.

Biografija:
Brina Torkar je rojena 8. marca 1978 na Jesenicah. Zaključila je Srednjo šolo za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani, smer grafični oblikovalec. Leta 2002 se je vpisala na Akademijo za likovno
umetnost in oblikovanje, smer slikarstvo pri profesorju Emeriku Bernardu. Leta 2005 je tri me-
sece študirala na National College of Art and Design v Dublinu na Irskem. Četrti letnik je zaklju-
čila leta 2006 pri prof. Hermanu Gvardjančiču. Diplomirala je pod mentorstvom doc. prof. Sergej
Kapusa septembra 2007 na temo Slika kot prostor izmenjave piktoralnih in sodobnih reproduk-
cijskih postopkov. Trenutno nadaljuje podiplomski študij na ALUO, smer slikarstvo na temo
“Slika kot prostor interdisciplinarnega raziskovanja”. Ves čas študija skupine in posameznike
poučuje slikanje in risanje.

E: torkar7@gmail.com

BRINA TORKAR
Hunt for freedom - triptih, 

akril, 20 × 20 cm, 2015
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BRINA TORKAR
Hunt for freedom - triptih,

akril, 20 × 20 cm, 2015
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BRINA TORKAR
Hunt for freedom - triptih, 

akril, 20 × 20 cm, 2015
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VERONIKA VESEL POTOČNIK

Dela Veronike Vesel Potočnik zaznamuje simbolika. Elementi, s pomočjo katerih gradi kompo-
zicijo, predstavljajo dvojnost našega jaza in hkrati tudi dva pogleda na svet. Ljudje, gledani skozi
njene simbole, smo kot hiše ali omare – torej smo zaprti ali odprti, imamo svojo zunanjo podobo
in svoj notranji jaz, sami se odločamo, kaj bomo komu razkrili in kaj prikrili, ohranjamo neko
skrivnost in intimo, ki je ne želimo deliti in jo hranimo zaprto v duši. Tako so slike zastavljene
na osnovi zgodb, ki jih želi predstaviti in deliti z nami. Uporabljeni predmeti ali elementi  se ji
porajajo sproti brez predhodne ideje, ki bi jo omejevala, saj le tako nastane neka podzavestna
in nenavadna celota, ki deluje groteskno in hkrati humorno. So vodilna misel, ki odkriva in skriva
to dvojnost, s katero se povsod srečujemo. Slike zaradi hladnih tonov črne in modre barve de-
lujejo mračno, temačno, že skoraj dramatično.  Domačnost in intimnost dogodka pa doseže s
svetlobo v smislu ulične svetilke ali luči, ki proseva skozi okno, s tem pa hkrati preusmeri našo
pozornost in poudari sam pomen, ki ga le-ta nosi.

Biografija:
Veronika Vesel Potočnik je rojena leta 1987 v Kranju. Po Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo
se je leta 2006 vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje. Leta 2012 je diplomi-
rala iz slikarstva pri prof. Hermanu Gvardjančiču in Milanu Eriču. Kot študentka je sodelovala
na študentskih skupinskih razstavah v Brežicah in Ljubljani. Leta 2010 je sodelovala na grafični
delavnici v Rheinu v Nemčiji. V letu 2013 je sodelovala na slikarskih kolonijah v Poljanah in Cer-
kljah ob Krki. Razstavljala je na skupinski razstavi U35 Mlada umetnost iz Škofje Loke in okolice,
januarja 2014.  Živi in dela v Kranju.

E: veronika.vpotocnik@gmail.com  

VERONIKA VESEL POTOČNIK
V stanovanju, 

akril na platnu,120 × 90 cm, 2015
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VERONIKA VESEL POTOČNIK
Obiskovalci, 

akril na platnu, 100 × 90 cm, 2012
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VERONIKA VESEL POTOČNIK
"Preberiva pravljico!"  "Tisto o Rdeči kapici?"  "Ne, tisto o pošasti.",

akril na platnu, 100 × 95 cm, 2015
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IRENA GAYATRI HORVAT

Irana Gayatri Horvat v svoja dela vnaša vtise iz svojih popotovanj, zato so polna misticizma in
duhovnosti. Hkrati pa gre za preplet kultur, tradicij in narave, do katere čuti neko nadnaravno
vez in jo doživlja z vsem svojim bitjem. Vsaka njena slika nosi svojo zgodbo. Del te je arhaična
glagolica, skozi katero izraža svoje misli in čustvena doživetja, obenem pa ima tudi funkcijo na-
slova dela. Posebna značilnost njenih del je plastenje. Vanj pogosto vključuje frotaže, ki nasta-
jajo kot dnevniški zapisi iz potovanj in so pomemben del kompozicije, hkrati pa na ta način
ohranja to, kar neizbežno hiti v pozabo in uničenje. Njena dela vključujejo tudi risbo. Izbira
tonov barve, ki jo uporablja, je skrbno premišljena in lahko vsebuje le črno-belo, ovito v meh-
kobo, v kombinaciji s srebrno, ki poudari učinek energetskega polja, ali pa poseže po barvnem
koloritu. Kompozicija pa nastaja s pomočjo megličastih površin, drippinga, lazurnih potez čopiča,
polivanjem in odtiskovanjem. S tem doseže ekspresivnost dela in vpliva na gledalca, ko lastna
doživetja pred njim razgrne na platno.

Biografija:
Irena Gayatri Horvat je bila rojena v Zagrebu, ker je tudi zaključila Likovno akademijo, pri prof.
Miroslavu Šuteju. Trenutno dela doktorat iz razvojne psihologije na FF v Ljubljani. Na študijskih
potovanjih je preučevala mnoge kulture sveta, med drugimi Indijo, Nepal, Tibet, Malezijo, Taj-
sko, Indonezijo, Argentino in Čile. Doživetja prenaša v slike in v poezijo. Ob likovni dejavnosti
in sodelovanju na številnih projektih, samostojnih in skupinskih razstavah, je sodelovala na več
mednarodnih umetniških simpozijih doma in po svetu. Je članica Hrvaškega društva likovnih
umetnikov (HDLU) v Zagrebu in Likovnega društva Kranj − ZDSLU.  Ob slikarstvu se posveča tudi
art terapiji, skupinskim projektom z otroki in odraslimi (mandala). 

E: gayatri.horvat@gmail.com 

IRENA GAYATRI HORVAT
Sunce dira zemlju, 

mešana tehnika, 60 × 114 cm, 2013 
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IRENA GAYATRI HORVAT
Rojstvo vode, 

mešana tehnika, 110 × 110 cm, 2014
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IRENA GAYATRI HORVAT
Podivjani valovi so zapljuskali obale mojih pričakovanj, 

mešana tehnika, 110 × 120 cm, 2014
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KLEMENTINA GOLIJA

Klementina Golija je ustvarila samosvoj prepoznavni slog, s katerim gradi premišljene abstraktne
pokrajine z mističnim znakovnim pridihom, grajenim iz linije, ki je lahko odprta ali pa je del
neke zaključene oblike. Dela nosijo simbolno ime "Vmesni prostor", iz katerega lahko razbe-
remo, da so njene slike razdeljene v tri prostorske odseke in da gre za nek prehod iz realnega v
duhovni svet, kjer so izražena njena čustva in dojemanje sveta. V njeni barvni paleti prevladujejo
topli zemeljski toni. Tako je spodnji pas njenih del večinoma prekrit z intenzivno barvo oranžno
rdeče rjavih odtenkov, osrednjega pa zaznamujejo nežni svetli bež toni, ki jih dopolni s kolažnimi
izseki iz revij, časopisov in različnimi materiali, s katerimi doseže teksturo, strukturo in reliefnost
površine. Celoto obdela z doslikavo barvnih nanosov, ki jih zaključi z linijskimi potezami čopiča,
v katerih lahko razberemo arhitekturne in krajinske elemente, kot tudi oči. Vrhnji pas, malo
temnejših tonov od osrednjega (večinoma v kombinaciji sivinskih tonov s primesjo rjave in
modre), pa dopolni z geometrijskimi oblikami, ki vzbujajo občutek znakovne pisave. Celota de-
luje harmonično, uravnoteženo in v sebi zaključeno. 

Biografija:
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 študij slikarstva in grafike na ALUO v Ljubljani
pri prof. Lojzetu Logarju (1993) in prof. Gustavu Gnamušu (1995). Za njen nadaljnji umetniški
razvoj sta bili pomembni zlasti  študijski bivanji v Bostonu in New Yorku v letu 1990 ter dvome-
sečno 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 do-
sežke na likovnem področju prejela nagrado Mestne občine Kranj.

E: klementina.golija@gmail.com

KLEMENTINA GOLIJA 
Iz cikla Vmesni prostor, 

mešana tehnika na platnu, 100 × 150 cm, 2013
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KLEMENTINA GOLIJA
Iz cikla Vmesni prostor, 

mešana tehnika na platnu, 100 × 150 cm, 2014
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KLEMENTINA GOLIJA
Iz cikla Vmesni prostor,

mešana tehnika na platnu, 100 × 150 cm, 2014
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MILENA KAFOL

Milena Kafol se s svojimi deli dotika motivike minljivosti, ki je ne sprejema kot svojega razmi-
šljanja o smrti, temveč kot zavedanja minljivosti stvari, ki nas spremljajo v toku življenja in nosijo
tako dobre kot slabe plati, hkrati pa osvobajajo in nas opozarjajo, da živimo in doživljamo ži-
vljenje z vso intenziteto. Na platno prenaša svoja doživljanja, ki presegajo zavedanje in so odraz
duševnega in podzavestnega spoznanja. Abstrahirana panorama njenega življenja nastaja na
podlagi raziskovanja likovnih izraznih možnosti. Osrednje izrazno sredstvo njenih kompozicij in
njenega izražanja predstavlja linija, ki je hkrati rokopis njenega življenja. Zato so vidni gestualno
ekspresivni linijski prepleti in razgibanost, v katerih se čuti napetost in dinamičnost, ki ju umiri
z ravnimi vzporednimi linijami. Uporablja marmorirana ozadja v hladni sivo modri barvi, skozi
katero proseva belina in daje sliki mistični pridih, ter tople zemeljske tone, s katerimi razbije
vtis monotonosti, hkrati pa daje občutek prostora. Srečamo pa lahko tudi geometrijski lik, kot
je trikotnik, ki predstavlja stabilnost in spominja na piramido in civilizacijo, v kateri se njeno ži-
vljenje odvija. Celota je večplastno zasnovana. 

Biografija:
Milena Kafol je rojena 10. januarja 1947 v Novem Sadu. V letih 1965−1970  je študirala jezike
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 20 let je delala kot komercialist. Preizkusila se je na različnih
področjih umetniškega izražanja. V letih 1991–2005 se je ukvarjala z modo: oblikovala je oblačila
v svojem butiku in na nekaj modnih revijah. Leta 2010 se je vpisala v prvi letnik rednega študija
slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je leta 2013 diplo-
mirala. Trenutno končuje magistrski študij slikarstva na isti akademiji. Razstavljala je na nekaj
skupinskih in samostojnih razstavah. Živi in dela v Ljubljani.

E: lenakafol@gmail.com

MILENA KAFOL
Pokrajina, 

akril na platnu, 120 × 100 cm, 2015
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MILENA KAFOL
Meander 1, 

akril na platnu, 70 × 100 cm, 2015
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MILENA KAFOL
Meander 2,

akril na platnu, 70 × 100 cm, 2015
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KOLOFON

Izdajatelj in založnik: Gornjesavski muzej Jesenice, zanj Irena Lačen Benedičič
Besedila: Melita Ažman, Klavdij Tutta, Irena Lačen Benedičič
Lektorica: Katja Žvan
Oblikovalka kataloga: Melita Ažman
Fotografije: iz arhivov avtorjev
Tisk: Spletna tiskarna Trajanus
Naklada: 200

Leto 2015

MOČ PODOBE - gostovanje osmih članic Likovnega društva Kranj

Galerija Kosova graščina
3. september – 10. oktober 2015




