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P

rva pregledna razstava del Lojzeta Logarja v štirih razsta
viščih po Sloveniji daje možnost za vpogled v njegovo več
kot štiridesetletno slikarsko in grafično življenjsko delo
in spet dokazuje njegovo neprekinjeno iskanje in nadgra
jevanje sicer vsebinsko in tudi formalno oblikotvornih različnih
opusov. Sodeloval je na različnih pomembnih reprezentativnih
izborih slovenske in jugoslovanske umetnosti druge polovice dvaj
setega stoletja doma in v tujini ter se zapisuje med nepogrešljive
tvorce slovenske sodobne likovne stvarnosti.
Na prehodu v devetdeseta leta je Logarja strokovna in najširša
javnost doma in v tujini poznala po – v izpovednem smislu – zelo
ekspresivnih slikah in grafikah iz cikla Davidovi vrtovi, ki so bile
napolnjene z dinamičnimi in eruptivnimi organskimi oblikami
v agresivno občutenih močno žarečih čistih barvah. Vzporedno je
v tem času prešel v upodabljanje drugačnih, bolj sublimiranih in
meditativnih form, ki jih je tonsko opredelil s premišljeno izbrano
drugačno monokromno kromatsko vrednostjo. Zdi se, kot da bi
se hote umaknil v samega sebe, v nekakšno duhovno potovanje
in meditacijo: torej v čas, ki si ga je določil za ustvarjalni razmi
slek in za sintezo dosedanjega. Tako je od sredine devetdesetih let
javnost spoznavala novo oziroma drugačno fazo avtorjevega raz
voja: le-ta je predstavljala jasno diametralno nasprotje med močno
stiliziranimi in barvitimi vegetativnimi in drugimi – tudi na člo
veško figuro asocirajočimi – formami ter drugače strukturiranimi
kompozicijami Davidovih vrtov z vse bolj prisotnimi prepoznavni

Sarcophag(U.S.), 2006, akril na platno, 80 x 60 cm

mi geometrijskimi oblikami, ki jih je opredelil zgolj z eno barvno
tonaliteto, modrino. Tudi domišljen enotni pomenski naslov
Intermezzozoik gledalca po eni strani popelje v neko arhaičnost,
vsekakor v skrivnostno simboliko pradavnine, in hkrati dokazuje
njegov vedno vitalni raziskovalni pristop v iskanju novih likovnih
izzivov in rešitev.
Slike iz Intermezzozoika so gotovo Logarjeva posebna skrajno
intimna izpoved in izvirni pomnik iztekajoči se visoko tehnološko
razviti epohi prejšnjega tisočletja. Izzvane so bile v burnem zad
njem desetletju prejšnjega stoletja s številnimi politično ekonom
skimi in socialno ekološkimi dogajanji ter velikimi spremembami
doma in po vsem svetu. Avtor si je – kot senzibilni opazovalec in
kot že tudi mednarodno uveljavljeni slikar – tudi s potovanji po
Evropi in z obiskom New Yorka sredi devetdesetih let, vse bolj
utrjeval profilirana filozofska prepričanja in spoznanja: da mu
je ustvarjalna avtonomnost in neodvisnost od sočasnih lokalnih
in globalnih umetnostnih tendenc edino iskreno in pravo vodilo.
To pa je, da svoja vedenja, misli, čustva in občutenja izraža po
svoje in čim bolj neposredno ter zlasti da z minimalnimi sredstvi
doseže maksimalno izraznost. Zdi se, da so se Logarju takrat z
osvobajajočimi slikarskimi obredi intuitivno in podzavestno od
stirale preproste, vendar skrivnostne praoblike ter arhetipski in
drugi simbolni znaki. Seveda so opredeljeni le z barvo in znotraj
le-teh je dopuščal še igrivo spontane učinke »drippinga«. Podobe
preveva nedorečena skrivnostnost, ki jo je podkrepil še z različni
mi transparencami izbrane barve tako, da po površini slikarskih
platen sledimo svetlejšim partijam različnih oblik, ki asocirajo na

Sarcophag(U.S.), 2004, akril na platno, 100 x 70 cm
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nekakša »okna« oziroma odprtine. Morda je tako hotel razbiti
enolično monokromatsko površino platna, toda gledalcu le-te da
jejo možnost za poglede v neznana prostranstva, v nad prostorske
in nad časovne razsežnosti, kjer skoraj ni sledi o kakršnemkoli
prepoznavnem fizičnem svetu.
Logar je ta pronicljivi in vsebinsko skrivnostno darežljivi cikel
slik logično sklenil v seriji številnih novih podob, ustvaril jih je
po letu 2001in jih nekonvencionalno poimenoval Sarcophag(U.S.).
Sicer v formalno oblikovnem smislu pomenijo nadaljevanje pre
poznavne znakovne ikonografije v geometrijskih likih Intermezzo
zoika. Le-ti sedaj postajajo sinteza njegovega dosedanjega razis
kovanja in razmišljanja: likovne formulacije so – kljub ohranjanju
mikavnih in hote zagonetnih vsebin – racionalno naravnane tako,
da je slikovno polje prostor sugestivne igre in prepleta geometrij
skih struktur. Tudi Logarjeva barvna skala s prevladujočimi mo
drinami in turkiznimi odtenki se v tem ciklu razširi in postane
bolj pestra in živa: vse več je vijoličaste, presenetijo nas tudi tople
rdeče in rumene žareče barve in njihova kombiniranja tako, da
v segmentih mogoče celo asocirajo na barvno eruptivne Davidove
vrtove. Na nekaterih slikah se ponovno pojavlja črna, torej ne-bar
va, ki jo je uspešno preizkusil že v osemdesetih letih v znanem
minimalističnem črno-črnem ciklu. Le-ta s svojimi materialnimi
in simbolnimi vrednostmi – je skrivnostna, daje občutje neznane
ga, je pa tudi dostojanstvena, sofisticirana in elegantna – še po
udari močan izrazni metaforični pomen, ki je v celoti odsev avtor
jevega psihofizičnega stanja. Zdi se, da se je Logar v tišini in miru
ateljeja kot alkimist osvobajal vsega vsakdanjega in nepotrebnega
ter nenehno raziskoval možnosti maksimalne moči izčiščenega
slikarskega rokopisa. Kljub temu metafizičnemu vzdušju podob,
znotraj katerega je tudi tu opazen kontrast med abstraktno shemo
in prepoznavnimi znaki, nas napeljuje še na skrivnostno poime
novanje slik tega cikla.
Sarcophag(U.S) je izvirna in zagonetna igra besed, s katero
Logar gledalca ponovno izzove in ga popelje v razmišljanje, lahko
v asociacije na preteklost, sedanjost in tudi v možne zelo različne
in subjektivne pomenske interpretacije. Začetnici U.S. (United

States) kot Združene (ameriške) države vsekakor nakazujejo nje
govo intimno soočenje s sočasnimi dogajanji v tej svetovni vele
sili, tudi s tragiko dramatičnega rušenja newyorških »dvojčkov«.
Skozi te nove vizualizacije konkretni tragični dogodek postane
predmet za nova razmišljanja o stanju posameznika v družbi:
o družbenem nasilju, ki je lahko kolektivno ali individualno, o ne
potrebnih smrtih, pa o še tako prisotnih razrednih, ekonomskih,
verskih in ideoloških konfliktih, o boju nekaterih skupin za nad
vlado, za moč in oblast. Vsemu temu smo, zlasti v teh zadnjih de
setletjih na prehodu in na začetku tretjega tisočletja, kljub visoko
razviti civilizaciji in epohalni dobi digitalizacije in virtualizacije,
priča povsod po svetu. Beseda sarkofag pa gledalca asociativno
in pomensko popelje daleč v preteklost starega veka, v mistiko
verovanj najstarejših kultur. Že starim Egipčanom, Grkom, Rim
ljanom, Etruščanom in drugim ljudstvom starega veka so sarko
fagi kot »hiše mrtvih« pomenili poseben prostor za preoblikovanje
in prehod v večno življenje. Še toliko bolj misteriozen je etimo
loški izvor: sestavljen je iz dveh grških besed »sarx« (meso) in
»phagein« (za jesti); torej pojedeno meso, ki v Logarjevih podobah
postane močno simbolno sporočilo. Z vso svojo intelektualno
širino nam tako v izbranem mediju in v izbrani slikarski maniri
sporoča stanje družbe in njenega duha ter na svojstven način vizi
onarsko opozarja na veliko vsestransko krizo, ki je vse globlja in
za navadnega človeka tudi vse bolj nehumana. ❚ Nives Marvin

Foto: Tihomir Pinter

Lojze Logar (1944, Mežica – 2014, Izola), dolgoletni profesor za
grafiko, risanje in slikanje na ALUO v Ljubljani, je bil eden izmed naj
zanimivejših in samosvojih avtorjev, ki so se pojavili na slovenskem
likovnem prizorišču ob koncu šestdesetih in v začetku sedemdesetih
let preteklega stoletja v času t. i. pop arta. Rodil se je na Koroškem,
mladost je preživel v Prekmurju, zrela leta v Ljubljani, nazadnje pa je
živel in umrl v Izoli. V projektu pregledne razstave celotnega umetni
kovega opusa so se zato združile štiri institucije iz omenjenih regij.
Logar je bil osrednja osebnost med likovniki, ki so izoblikovali
našo različico pop arta, poimenovano kar »nova figuralika« (razstava
v KGLU Slovenj Gradec). Kasneje se je preizkusil tudi na področju
konceptualizma in radikalnega, koloristično bogatega ekspresioniz
ma, v začetku 80. let je nato skoraj povsem opustil novo figuraliko
in začel ustvarjati v maniri minimalističnega črno-črnega slikarstva.
Konec osemdesetih je zastavil svoj najobsežnejši ciklus Davidovi
vrtovi (razstava v Galeriji Murska Sobota), v 1990-letih pa je z novim
slogovnim pristopom začel razvijati ciklus slik Intermezzozoik in ga
zaokrožil v seriji z naslovom Sarcophag(U.S.). Predstavitev opusa
zaključuje postavitev v galeriji ZDSLU v Ljubljani s predstavitvijo
zadnjih del na papirju iz serije Angeli. ❚
Sarcophag(U.S.), 2007, akril na platno, 80 x 60 cm
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Dijaki v ateljeju

Giuliana Balbi & Tihomir Makovec
Tkanje v času
Tapiserije in fotografije
Galerija Meduza Koper
4.–19. februar 2021

Giuliana Balbi

U

metniško ustvarjalni likovni na
tečaj Tokrat je na sceni … je na
menjen mladim in njihovi ustvar
jalnosti ter spoznavanju in razis
kovanju razpisane teme. Letošnja 16. edi
cija Tokrat je na sceni … Zlata modrina –
Simbolika barv v geografiji ozemlja, se je
po triletnem obdobju, posvečenem pravlji
cam, poglabljala v analizo barve in različ
nih pomenov, ki jih le-ta simbolično pred
stavlja. V podnaslovu je poudarjena čezmej
na razsežnost, saj je »modro zlato« prav
zaprav drugi izraz za morje. Še posebej
Jadran, ki na številne načine združuje in
povezuje ljudi, različne kulture ter ozemlja.
V okviru čezmejnega projekta so pod
vodstvom različnih mentorjev ustvarjali
dijaki srednjih šol: Gimnazija Gian Rinaldo
Carli Koper, Gimnazija Antonio Sema Piran
(Portorož), Srednja šola Pietro Coppo Izola,
GEPŠ Gimnazija Piran, srednje šole iz
Trsta, Gorice in Vidma, Mednarodna gim
nazija Devin (UWC of Adriatic) v Italiji,
in švicarski Umetniški licej Freudenberg
iz Züricha. Njihove izdelke je ocenila in
najboljše nagradila žirija, ki so jo letos se
stavljali: Lorena Matic (umetnica in vodja
projekta) in Cabiria Lizzi (umetnica in štu
dentka DAMS v Gorici) iz Italije ter Fulvia
Zudič (umetnica in organizatorka kulturnih
prireditev CAN Samoupravne skupnosti

italijanske narodnosti Piran) in Tatjana Sirk
(kustosinja Obalnih galerij Piran) iz Slove
nije. Žal so bili dijaški likovni izdelki pred
stavljeni le virtualno.
Na razstavi Giuliane Balbi z naslovom
Tkanje v času se je umetnost prepletala
z okoljskimi temami. Iz različnih materialov
stkane tapiserije in fotografije tržaške umet
nice, tudi mentorice natečaja na Gimnaziji
Gian Rinaldo Carli v Kopru, so dopolnjeva
le fotografije morskega ambienta, ki jih je
posnel Tihomir Makovec z Nacionalnega
inštituta za biologijo (NIB) – Morsko bio
loško postajo Piran. Razstava je opozarjala
na pomen čistega in zdravega morja ter tako
spodbujala k novim družbenim praksam.
Projekt Tokrat je na sceni ... je zasno
vala in ga vodi tržaška umetnica Lorena
Matic pod okriljem kulturnega društva
Opera Viva. Pokrovitelji projekta so bili:
Deželni odbor za kulturo Furlanije-Julijske
krajine, Italijanska unija, Nacionalni inšti
tut za jedrsko fiziko (INFN) Trst, Občina
Tržič / Monfalcone, CAN samoupravna
skupnost italijanske narodnosti Piran in
Nacionalni inštitut za biologijo Ljubljana.
Sodelovali so: Občina Trst, Mestna občina
Koper, Obalne galerije Piran, Bonawentura –
Gledališče Miela Trst in medijski partner
RTVSLO, Regionalni RTV-center Koper/
Capodistria. ❚ TS

Tihomir Makovec
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azstava Živel strip! Živela
animacija! je razstava stripa,
ki jo Obalne galerije Piran v
Galeriji Meduza že četrto leto
pripravljajo v sodelovanju s Stripburger
jem/Forumom Ljubljana. Novo, 16. slo
vensko ter že 21. italijansko edicijo tega
natečaja za učence in dijake iz Slovenije
in Furlanije Julijske krajine uvajamo
z razstavo dveh umetnikov, ki bo navdih
mladim ustvarjalcem stripovskega žanra.
V paru razstavljata predstavnika itali
janske in slovenske stripovske scene:
iz sosednje države prihaja Gabriella
Giandelli, medtem ko slovenske barve
zastopa Gašper Rus.
Striparka ter ilustratorka Gabriella
Giandelli se predstavlja z likom Belega
zajca, osrednjega protagonista avtoriči
nega stripovskega albuma z naslovom
Interiorae. Beli zajec kot vseprisotni,
a nevidni duh, motri življenje v neki
večstanovanjski stavbi, pri čemer lahko
spreminja obliko svojega telesa in se pro
sto sprehaja po hiši. Avtoričin slog za
znamuje verizem in pravšnja mera de
tajlov; kritiki jo zaradi njene jasne in
realistične risbe, pa tudi zaradi same
vsebine, pogosto uvrščajo med pred
stavnice »magičnega realizma« v stripu.
Na ogled je tudi njena krajša animacija.
Ob razstavi v Kopru je na Italijanskem
inštitutu za kulturo v Ljubljani še manj
ša razstava, kjer je do 23. marca 2021
na ogled dodaten izbor iz njenega opusa.
Gašper Rus se v Kopru predstavlja z
izbranim naborom del, tako stripov kot
ilustracij in grafik. Posebna pozornost
postavitve bo namenjena liku Peste,
neugledne stare gospe, ki v norveških
ljudskih pripovedih simbolizira kugo.
Na ogled so med drugim tudi avtorjevi
kratki stripi, kjer kot glavni liki nasto
pajo živali. Avtorjevo predstavitev za
okroža njegovo najnovejše delo, ki je
lani izšlo pri Stripburgerju: strip Štirje
godci, nastal po ljudski pripovedi.
Kiparsko delo za razstavo sta prispe
vala Marko A. Kovačič in Rok Mohar.
❚ Matjaž Brulc

Živel strip! Živela animacija!
Gabriella Giandelli in
Gašper Rus: Tihi dialogi
Stripi, ilustracije in animirani film
Galerija Meduza Koper
25. februar–16. april 2021
Produkcija: Stripburger/Forum Ljubljana in Viva Comix Pordenone
Koprodukcija: Obalne galerije Piran in Italijanski inštitut
za kulturo Ljubljana

Foto: DK

Gašper Rus (1983) deluje kot stripar, ilustrator, animator in stri
povski kritik. Leta 2008 je na ALUO diplomiral iz slikarstva. Doslej
je ustvaril več krajših avtorskih stripov, ki so zvečine izšli v stripovski
reviji Stripburger, objavljal pa je tudi v revijah Ciciban, Pil, Pil PLUS,
Didakta in v časniku Delo. Z ilustracijami je obogatil nekaj žanrsko
zelo raznolikih literarnih del, v zadnjih letih pa je svoji razvejani
ustvarjalnosti pridružil tudi animiranje.

Gabriella Giandelli (1963) je diplomirala je iz stripa na milanskem
Istituto d’Arte (Zavod za umetnost) oz. Scuoli di Fumetto (Šola stripa)
in potem še iz režije na Centro Civico di Cinematografia (Center
za kinematografijo) v Milanu. Svoje prve stripe je začela objavljati
v 80-ih v italijanskih revijah Frigidaire, Alter Alter in Nova Express,
nato pa ustvarila številne stripovske albume, ki so izšli tudi drugod
po Evropi in v ZDA. Svoja dela je razstavljala po številnih galerijah
in muzejih doma in v tujini.
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Festival Maravee Dress
Obleka kot regenerator identitete in ambienta
med umetnostjo, modo in predstavami

Jaz bivam
Mednarodna skupinska razstava
Mestna galerija Piran
23. april–27. junij 2021
V sodelovanju z Umetniškim društvom
Maravee, Gemona del Friuli, Italija

T
Vanja Bučan, Bestiary, 2019, fotografija, 100 x 70 cm

Vanja Bučan, Bestiary, 2019, fotografija, 100 x 70 cm

Živahen tok dogodkov Festivala Maravee Dress, ki so se v letu 2020 odvijali
na različnih lokacijah italijanskih mest v pokrajini Furlanija Julijska krajina, se,
s skupinsko razstavo v Mestni galeriji Piran in izidom kataloga, zaključuje
v Sloveniji.
Festival Maravee (maravee v različnih narečjih pomeni čudež / meraviglia /
wundern / kaka na lipa čüdna rič / marvel / maravea …), ki si ga je leta 2002
zamislila italijanska likovna kritičarka Sabrina Zannier, vključuje najrazličnejše
oblike umetniškega izraza, ki niso nujno vezane na vizualno govorico. Posegajo
namreč tudi na področje glasbe, gledališča, plesa, designa in podobno. Iz leta v
leto se spreminja tudi njegova vsebina. Nakazuje jo že sam podnaslov – Maravee
Corpus; Maravee Therapy; Maravee Ludo … –, ki govori o izbrani temi.

okratna edicija Maravee Dress
raziskuje tematiko človeškega ob
lačila, ki se skozi simboličen, so
ciološki in antropološki vidik pred
stavlja kot nekakšna zadrga med notranjim
in zunanjim. Funkcija obleke ni zgolj za
ščitni ovoj za telo, temveč si v tem primeru
prilašča pravico, da je njegovo središče,
da ga pravzaprav oblikuje in spreminja.
Na ta način (skozi razmerja med telesom,
umom in družbo) vpliva na identiteto tako,
da jo s preobleko razkriva ali prikriva,
medtem ko se z recikliranjem materialov
in idej razgrinja tudi ekološki vidik ambi
entalne problematike. Z namenom, da se
razgiba čezmejni kulturni in socialni dia
log, se v okviru projekta poudarja tudi
pomen zgodovinskega spomina in drago
cenih znanj oziroma modrosti posameznih
teritorijev, kjer v dinamični napetosti med
lokalnim in globalnim izstopa genius loci.
Razstava z naslovom Jaz bivam ponuja
dinamičen dialog in preplet različnih likov
nih zvrsti: fotografija, moda, performans,
video, instalacija. Skozi enakovredno iz
menjavo identitetnih vlog med telesom in
obleko se inscenira koncept habitusa. Med
preteklostjo in prihodnostjo, skozi citate in
inovacije, postane pomembno raziskovanje
spreminjajočega se bitja, s čimer je pozor
nost gledalca preusmerjena na sam naslov
Jaz bivam in s tem na vprašanje: ali člove
kova identiteta naseljuje obleko ali pa je
obleka tista, ki oblikuje našo identiteto in
se predstavlja skozi telo?
Jaz bivam je radovedno potovanje skozi
dela slovenskih in italijanskih avtoric:
Vanja Bučan, Petra Doljak, Urša Skumavc,
Elena Fajt, Simona Semenič, Nada Žgank
in Romina Dorigo.
❚ Dr. Majda Božeglav Japelj

Elena Fajt, Metamorfoze
Bor 1 (3), 2012
Foto: Maya Nightingale
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Boris Anton Beja
Sail With Me
Prostorska postavitev

Galerija Monfort Portorož
2. april–30. maj 2021
“Da bi človeka spoznal, moraš z njim
pojesti vsaj kilogram soli.” Misel umet
nikove babice je bila iztočnica za osebno
razstavo Borisa Beje v Galeriji Monfort
v Portorožu. Avtor se uvršča med vidnej
še predstavnike mlade generacije slo
venskih vizualnih umetnikov. Njegova
estetizirana in sočasno neposredna
likovna govorica, pri kateri prepleta raz
lične medije, kritično razgalja simptome
sodobne družbe. ❚

Safet Zec Objemi in Exodus
Slike
Piran: 	Gledališče Tartini Piran, krstilnica Janeza Krstnika,
cerkev Marije Zdravja, cerkev sv. Petra, cerkev sv. Roka
in cerkev sv. Marije Tolažnice, Tartinijeva hiša
Portorož: Kamnita dvorana Monforta
26. marec–30. junij 2021

O

d konca marca bodo na osmih prizoriščih na ogled
slike iz ciklov Objemi in Exodus Safeta Zeca (1943,
Rogatica, BiH), kar bo hkrati tudi njegova največja
samostojna razstava v Sloveniji doslej. Zec je oba
cikla ustvarjal zadnjih dvajset let, navdahnjen z globokim spo
štovanjem do sočasnih tragičnih dogajanj, zlasti do tragedije
v Srebrenici, do žalostne ljubezenske zgodbe Boška in Admire
(sarajevska Romeo in Julija) in do sodobne migrantske pro
blematike. Razstavo spremlja večjezični katalog z zapisi Gian
domenica Romanellija in Nives Marvin, oblikovala ga je Hana
Zec. ❚ NM


Organizatorji: Obalne galerije Piran, TA Maona, Društvo
»Prijatelji zakladov sv. Jurija« Soorganizatorji: Občina Piran,
Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran, Župnija Piran,
Avditorij Portorož, Turistično združenje Portorož

Objem, 2019, tempera na papirju in platnu, 160 x 120 cm
Foto: Francesco Allegretto
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Lučka Šparovec Prehajanje
Risbe, slike in objekti

Galerija Meduza Koper
21. april–11. junij 2021

L

ikovna dela Lučke Šparovec, ki se bo v aprilu pred
stavila v Galeriji Meduza v Kopru, so elegantna,
prefinjena in senzibilna. Njen likovni izraz so risbe,
slike in objekti. Ob njenem kontinuiranem ustvar
janju lahko opazimo, da se linije/črte iz realističnih oblik
vse bolj reducirajo v nekakšne abstraktne forme. Lučka
Šparovec se je pred kratkim začela intenzivneje ukvarjati
tudi s sliko. V tem trenutku jo še bolj abstrahira in z nepre
poznavnostjo linij gradi podobe, ki dajejo občutek nekega

Plava gama, 1960, olje in mavec na juti (detajl)

Ob rojstnem dnevu piranskega umetnika
Hermana Pečariča (Škofije, 6. 3. 1908 – Piran, 31. 12. 1981)
napovedujemo tematsko razstavo z naslovom

Herman Pečarič: slikar istrskih motivov
Galerija Herman Pečarič Piran, I. nadstropje

S
Flamingo, 2016,
mešana tehnika na platno,120 x 120 cm

resničnega pojava. Avtoričino izražanje, ki temelji na svet
lem koloritu, venomer spremlja roza barva, ki je rdeča nit,
kontinuiteta v Lučkinem opusu.
Razstava v Galeriji Meduza bo zajemala risbe večjih
dimenzij, slike in objekte. Risbe funkcionirajo individualno,
prav tako pa se povezujejo z objekti. Interakcija risbe in
objekta predstavlja zgodbo subjekta v današnjem času,
ki namenja poudarek duhovnemu življenju, po drugi strani
pa je nasprotje materialnemu. Oba pola tvorita celoto kot
materializacijo misli. ❚ Ana Papež
Lučka Šparovec (1984, Kranj) je slikarstvo študirala od leta
2005 do 2010 na Šoli za risanje in slikanje – Visoki strokovni
šoli v Ljubljani – ter diplomirala z odliko. Na Akademiji za likov
no umetnost in oblikovanje v Ljubljani je v času magistrskega
študija prejela univerzitetno Prešernovo nagrado za slikarstvo.
Razstavljala je v Kanadi, Angliji, Rusiji, Avstriji, Italiji, na Slovaš
kem, v Turčiji, Izraelu in na Balkanu. Leta 2019 je zastopala
Republiko Slovenijo v Črni Gori na mednarodni likovni koloniji
Dijalogom do saradnje u Jadransko-jonskom regionu, v okviru
Jadransko-jonske iniciative. Je članica Društva likovnih umet
nikov Ljubljana in Likovnega društva Kranj.
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likar Herman Pečarič je dolga leta živel in ustvarjal v Piranu.
Najraje je upodabljal motive slovenske Istre, v katerih prepo
znavamo izrazito osebno naravnano likovno govorico kolo
rističnega občutja in realistične forme. Njegovo navezanost
na ta svet je slikovito ubesedil pisatelj Miško Kranjec, ki je zapisal,
da se je umetnik s temi podobami »za večno zakopal v to zemljo«.
Pečaričevo željo, da bi del njegovega opusa dobil stalno name
stitev v eni od stavb njemu ljubega mesta, je leta 1983 izpolnila
soproga Marija Pečarič. Likovna zapuščina 141 del je bila nekaj
časa deponirana, dokler ni leta 1999 dobila svojega doma v isto
imenski Galeriji Herman Pečarič. Barvito zgradbo nekdanje kro
jačnice na Cankarjevem nabrežju sta za namene galerije obnovila
primorska arhitekta Anton Kump in Matjaž Garzarolli.
Po vrsti občasnih razstav, ki so predstavljale le redka umetniko
va dela, pripravljamo v Obalnih galerijah Piran aprila obsežnejšo
tematsko razstavo z naslovom Herman Pečarič: slikar istrskih motivov.
Zajela bo serijo njegovih najljubših motivov, vezanih na medite
ranski vsakdan, ki jih je avtor poglabljal in raziskoval v različnih
likovnih tehnikah: slike, risbe, grafike, akvareli, kipi. Razstava bo
torej nudila vpogled v tisti del umetnikove produkcije, s katerim
se je v slovenskem likovnem prostoru uveljavil kot prepoznavni
ustvarjalec istrskih motivov. ❚ Dr. Majda Božeglav Japelj

Foto: arhiv OGP

Zgodilo se je … Slovenski kulturni praznik

Na Prešernov dan, 8. februarja, so Obalne galerije za javnost pripravile predstavitev
prve obsežne monografije Jake Jeraše. Ta je potekala v loži mestne kavarne Loža v Kopru
in popoldne v Mestni galeriji Piran.
Predstavitvi knjige je sledilo branje poezije piranskih pesnikov Vanje Pegana,
Marka Matičetova in Marina Maurela ter mladih avtoric Lune Rosso in Denise Ventrella.
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Prešernova grafična delavnica OGP 2021

Od 8. februarja do 8. marca so bili v izložbi nekdanje trgovine Poster v Čevljarski ulici v Kopru ter na oknih piranske Galerije Herman Pečarič in v parku ob njej
na ogled likovni izdelki skoraj tisoč osnovnošolcev in dijakov, ki so nastali na Prešernovi grafični delavnici OGP 2021.

Slikar Sandi Červek Nagrajenec Prešernovega sklada 2021
»Akademski slikar Sandi Červek je eden osrednjih predstavnikov prekmurske likovne
umetnosti. Njegove likovne začetke umeščamo v figuralno slikarstvo, od katerega pa
relativno hitro preide v abstrakcijo in začne ustvarjati tako imenovane črne slike, po kate
rih je širši publiki še danes najbolj poznan … Červek je umetnik, ki nenehno hodi po robu,
a v svoji brezkompromisni drži ne zdrsne v dekorativnost, pretirano pripovednost ali druž
beno angažiranost. Prav tako ne podlega trendom, čeprav jim budno sledi. Njegovi igrivi
intermezzi nas na eni strani približajo glasnemu ritmu vsakdana, na drugi strani pa nam
njegova monokromna platna odkrivajo globine metafizičnih svetov, v katerih se v tišini
srečujemo s sublimnim.« Je zapisala kustosinja Irma Brodnjak Firbas v obrazložitvi nagrade.

Eden izmed omenjenih intermezzov
je bila tudi Červekova razstava z naslovom
Aleksander Červek trio – Intermezzo, Kar to
ni, to je, ki je bila na ogled v koprski Ga
leriji Loža od novembra 2018 do januarja
2019. Razstava je bila zadnja v nizu pro
jekta, ki je z različnimi avtorskimi posta
vitvami od leta 2017 krožil od Črnomlja
preko Maribora in rodne Murske Sobote
do Obale, ki je umetniku še posebej blizu.
Njegova prva samostojna razstava v Obal
nih galerijah sega v leto 1990, ko je v Ga
leriji Meduza v Kopru prvič razstavil do
takrat povsem neznane črne slike. Veliko
pozneje, leta 2013, se je v to galeriji vrnil
s povsem drugačnim in spet malo pozna
nim opusom barvnih oljnih pastelov.
Razstava 1 + 1 =11 v Galeriji mesta Ptuj
leta 2019, ki je Červeku prinesla prestižno
nagrado, je z bogatim pregledom njegove
prepoznavne likovne poetike vzpostavila
še nikoli viden dialog med umetnikovimi
ustvarjalnimi obdobji v preseku zadnjih
tridesetih let.
Sandiju Červeku za nagrado iskreno
čestitamo! ❚ TS

Foto: Maja Pertič Gombač

Fotografski natečaj
ob razstavi Jake Jeraše

T

ričlanska žirija, fotograf Jaka Jeraša
ter kustosinji Obalnih galerij Nives
Marvin in Ana Papež, je izbrala
najboljše fotografije z natečaja
Ujemi trenutek, ki je potekal v času velike
pregledne razstave Jake Jeraše. Ker je na
naslov Obalnih galerij prispelo veliko
zanimivih in odličnih fotografij, se je žirija
odločila, da namesto treh, podeli kar štiri
nagrade. Za nagrado so nagrajenci Irena
Gregorc, Simon Tegelj, Dunja Matijaš in
Denise Ventrella prejeli monografijo Jake
Jeraše, ki je spremljala razstavo.
Iskrene čestitke in zahvale vsem nagra
jenim ter drugim sodelujočim! ❚

Dunja Matijaš
10

Irena Gregorc

