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PRISOTNOST GEOMETRIJE
Geometrija je ena najstarejših znanstvenih disciplin matematike in veda o la-
stnostih prostorov in njihovih delov. Z njeno pomočjo spoznavamo tridimen-
zionalni prostor, predstavljajoč prostorsko geometrijo, dvodimenzionalnost, 
katere del so liki in ploskve ter izhodišče vsega, torej osnovna gradnika, točka 
in linija, ki predstavljata eno dimenzijo. 
V zgodovini se geometrični slog pojavi že leta 1100 pr. n. št. v geometrični 
ornamentiki atiškega vaznega slikarstva, pomembnejšo vlogo pa dobi v rene-
sansi. Leonardo da Vinci nas uči gledati naravo skozi likovne elemente, kot so 
krog, kvadrat in trikotnik, sestavljenih iz linije. S Paulom Cezannom se odpre 
pogled iskanja geometrične zgradbe v predmetih okoli nas in njihovi redukciji 
na obliko valja, krogle, stožca, kar v nadaljevanju vpliva na Pabla Picassa v 
času kubizma, ko le-ta obrise pokrajine in teles začne trgati, da bi pokazal tudi 
tiste strani predmeta, ki jih sicer ne vidimo, ker so zaradi perspektive skrite 
in jih lahko samo slutimo. V moderni umetnosti so nato sledila še gibanja De 
Stilj, konstruktivizem, geometrična abstrakcija, op art in konceptualna ume-
tnost. Preplete teh vej, različnih misli, izhajajočih iz igre forme in barve ter 
brezpredmetne vsebine, kot tudi racionalno konstruktivno uporabo geome-
trijskih oblik, do uporabe čistih likovnih elementov, iz katerih so nastajali novi 
svetovi z namenom vzpostavitve uravnoteženega sveta v kaosu ter interakcije 
slike in našega čutnega sistema pa kažejo svoj vpliv in samosvojo interpretaci-
jo v posameznih delih tokrat predstavljenih avtorjev.

Predstavljena dela so tipična za te avtorje, kjer se v ožjem pomenu srečamo 
z izrazito geometrijsko podobo ali pa le s sledmi in ne tipično podobo, ki jo 
pričakujemo ob samem naslovu.

PETER MAROLT raziskuje prostor ter odnos teles in likov. Nudi nam vizual-
ni učinek, ki se spreminja in nadgrajuje glede na lego in perspektivo, s katere 
objekt opazujemo. Senca dodatno opisuje artefakt. Celota pa je dopolnjena še 
z vsebino rdeče-črne barve, ob pomoči katere ohrani podrobnost s konkretnim 
predmetom, hkrati pa se igra z učinkom 2D in 3D pogleda. 
 
KLEMENTINA GOLIJA geometrijo uporabi za grajenje slikovnega prostora 
in iluzijo. Z uporabo črt in likov, kot so pravokotniki, trikotniki, krogi ter po-
sameznimi geometrijskimi telesi, vnaša v sliko duhovno čutno noto ter moč 
in krhkost, ki jo poudari skozi simboličnost geometrije in barvnim opisom. 
Presega pa meje zaznavnega, a nam še dopušča misel na mimezis.



KLAVDIJ TUTTA preoblikuje realni jezik v likovno osebno izpovedni. Njegovi 
objekti tako imenovane skulptoslike so členjenje iz posameznih teles, hkrati pa 
kažejo neposredno povezavo s slikami, kjer se izhodiščni ploskoviti koncept, 
ki ga dobimo ob razgradnji teles v posameznih likih, odslikava kot omejitev 
pogleda. Le-ta pa je zato vsebinsko dopolnjen z barvo in teksturo.

NEJČ SLAPAR premišljeno izkorišča dvodimenzionalni prostor in ob pomoči 
prostorskih ključev gradi iluzijo. Konstrukcija prostora temelji na dinamično 
uravnovešenih geometrijskih ploskvah. Prisotna je tako plastičnost telesa kot 
ploskovitost lika ter odnos med posameznimi elementi, ki jih glede na obliko 
označuje z barvno vsebino.

JAKA BONČA je edini umetnik na razstavi, ki se predstavlja z računalniško 
obdelano kompozicijo, katere glavni element je linija. Iz te ponekod nasta-
ne mreža geometrijskih likov v črni barvi, ki vnese v celoto ritem in dina-
miko. Variacije v kombinaciji z drugimi barvami, tako toplimi kot hladnimi, 
pa vzpostavijo interakcijo med sliko in našim čutnim sistemom, da se na to 
odzovemo. 

ZMAGO PUHAR slikarsko ploskev gradi ob pomoči štirikotnika in točke. 
Kompozicija temelji na izsekih, vzetih iz naravnega prostora, v katerih je uje-
ta tridimenzionalnost, le-to pa zapira s kolažiranjem posameznih raznolikih 
štirikotnikov, ki jih polaga v različne skupine ter barvne kombinacije in na ta 
način prehaja v abstrahiran, na geometrijo skoncentriran svet.

IZTOK ŠMAJS MUNI uporabi kot izhodiščno mesto za svoje delo krog. Krog 
v sebi nosi simbolni pomen neskončnosti in neomejenosti. Dvorazsežni pro-
stor, določen in omejen s slikovno površino, spominja na dekorativno vzorča-
sto kompozicijo, členjeno iz črtk, ki se med seboj prepletajo in tvorijo mrežo 
majhnih štirikotnikov, nastajajočih na črnem ozadju, hkrati pa z barvo ustvar-
ja iluzijo zabrisanih krogov.  

BOGE DIMOVSKI prenaša na platno domišljijsko abstraktne interpretacije, 
v katerih išče svoje rešitve ter odmaknjenost od predmetnosti in telesnosti. 
Linija je vodilna kompozicijska rešitev, s pomočjo katere nastajajo naključno 
zaznavni geometrijski liki, ki pa so lahko bolj ali manj iluzija in ne pogoj. Pred nami je 
dinamično čustven izliv umetnika.

Melita Ažman, univ. dipl. um. zg.



PETER MAROLT je doktoriral s 
temo Pomen likovnosti za arhitek-
turni prostor. Pripravil je sedemin-
dvajset samostojnih likovnih raz-
stav, od tega je dvakrat samostojno 
razstavljal na Madžarskem in v 
Federaciji BiH, na skupinskih pred-
stavitvah pa tudi v Avstriji in na 
Hrvaškem, v nekdanji ZRJ, Fran-
ciji, Španiji in Angliji, ter v Galeriji 
ZDSLU. Med drugim je prejel tudi 
Priznanje za kvaliteto likovnih del 
na mednarodnem festivalu Sreča-
nja 2013 Kranj - ZDSLU. 

E: peter.marolt@fa.uni-lj.si

KLEMENTINA GOLIJA je rojena 
26. marca 1966 na Jesenicah. Slikar-
stvo je študirala na Accademia di 
Belle Arti di Brera v Milanu, kjer je 
leta 1990 diplomirala. Podiplomski 
študij slikarstva in grafi ke nadalje-
vala na ALU v Ljubljani. Doslej je 
imela 93 samostojnih razstav in je 
sodelovala na več kot 200 skupin-
skih predstavitvah doma in v tujini. 
Za svoje delo je prejela 15 nacional-
nih priznanj in eno mednarodno 
nagrado. V letu 2007 je za uspehe in 
dosežke na likovnem področju pre-
jela nagrado Mestne občine Kranj. 
Leta 2016 ji je univerza v Ljubljani 
podelila priznanje umetniških del 
za slikarstvo. 

E: klementina.golija@gmail.com

KLEMENTINA GOLIJA
Iz cikla Vmesni prostor
mešana tehnika, 70 × 90 cm, 2016

PETER MAROLT
Vertikala
obarvan les, 62,8 × 43,3 × 13,9 cm, 2017



KLAVDIJ TUTTA je rojen 1958 
v Postojni. Dodiplomski in podi-
plomski študij grafi ke je opravil 
na ALU 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 bie-
nalih v Ljubljani, Barceloni, Seulu, 
Cadaqes, Villachu. Za dosedanje 
delo je prejel nagrado Zveze dru-
štev likovnih umetnikov Slovenije 
– Hypo Alpe Adria Bank, Bevkovo 
nagrado za življenjsko delo na po-
dročju slikarstva. V Kranju je prejel 
veliko Prešernovo plaketo za po-
dročje kulture. 

E:  kgtutta@siol.net 
W:http://klavdij-tutta.weebly.com

NEJČ SLAPAR je rojen 10. marca 
1945 v Stražišču pri Kranju. Po kon-
čani gimnaziji se je najprej odločil 
za študij gradbeništva, nato pa se 
je preusmeril v grafi čno industrijo. 
Kasneje se je kot grafi k popolnoma 
predal likovni umetnosti, vmes je 
nekaj časa deloval kot svobodni 
umetnik. Imel je preko 100 samo-
stojnih in okoli 50 skupinskih raz-
stav pri nas in v tujini. Udeležil se 
je več likovnih kolonij in ex-tempo-
rov. Živi in ustvarja v Stražišču pri 
Kranju. 

M: 041 326 561

KLAVDIJ TUTTA
Iz cikla Mediteranski svetilniki in mediteranska plovila

mešana tehnika

NEJČ SLAPAR
Prostor 1

akril na platno, 30 × 30 cm, 2017



JAKA BONČA je rojen 1962. leta 
v Ljubljani. Študiral je na Fakulteti 
za arhitekturo. Diplomiral je pod 
mentorstvom prof. Janeza Koželja 
1987. Nadaljeval z magisterijem 
pod mentorstvom mag. Petra Ga-
brijelčiča leta 1990, ter doktoriral 
pod mentorstvom dr. Jožefa Mu-
hoviča - Prostor, gibanje in barva v 
arhitekturi, leta 1993. 

E: jaka.bonca@guest.arnes.si 

ZMAGO PUHAR je rojen leta 1952 
v Kranju. Na ALU v Ljubljani je 
leta 1977 diplomiral iz slikarstva. 
Njegov opus obsega več kot 60 sa-
mostojnih razstav po Sloveniji in v 
evropskih državah, ter v New Yor-
ku. Poleg tega je sodeloval v števil-
nih skupinskih likovnih projektih 
doma in v tujini. Od marca 2007 
se v lastnem ateljeju v okviru dru-
žinskega podjetja Puhart v Kranju 
posveča samostojnemu ustvarjanju 
in likovnemu izobraževanju vseh 
generacij. 

E: zvona.puhar@gmail.com

JAKA BONČA
Tipkopis
print, 2017

ZMAGO PUHAR
Brez naslova
kolaž, 100 × 70 cm



IZTOK ŠMAJS MUNI je rojen 22. 
julija 1953 v Velenju. V letih 1973-
1977 je obiskoval Pedagoško aka-
demijo v Ljubljani. Šolal se je tudi 
v tujini, med drugim na mednaro-
dni univerzi Verbano v Italiji in po 
programu ICCP v Santa Barbari v 
ZDA. V Verbanu se je kasneje za-
poslil kot akademski profesor in bil 
imenovan za častnega profesorja. 
Od 1980 je samozaposlen v kultu-
ri in deluje na področju vizualnih 
umetnosti, glasbe, fi lozofi je, poe-
zije in fotografi je. Imel je številne 
razstave v tujini in bil štipendist 
simpozija novega slikarstva v Ka-
nadi. Prejel je številne mednarodne 
nagrade. 

E: iztokmuni@hotmail.com

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

E:  boge.dimovski@gmail.com

IZTOK ŠMAJS MUNI
From DXO series

akril na platno, 2 × 20 × 20 cm

BOGE DIMOVSKI
Organskost znotraj geometrije VII 

akril na platno, 80 × 60 cm, 2016
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