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MO-
DULE MainModul

    PERS jointtarget jHome:=[[0,0,0,0,

0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9 +

09,9E+09]];
    PERS jointtarget 

jRDY:=[[32.0636,33.2563,27.955,-

-67.6641,87.3769,244.237],[9E+09,

9E+09,9E+09,9E+09,

     bool bKup_1_

Zajem_A:=TRUE;
    PERS bool bKup_2_

Zajem_A:=TRUE;
    PERS bool bKup_3_

Zajem_A:=TRUE;
    PERS num nStevilkaPrograma:=3;

    !
    PROC 
        Init;
        TPReadFK nStevilkaPrograma,”Izbira 

programa”,”Osnovni”,”I. nivo”,”II. nivo”,stEmpty,stEmpty;

        ! osnovni program

        AccSet 20,20;

        TEST nStevilkaPrograma

        CASE 1:
            WHILE TRUE DO

                TPErase;

                TPWrite “1. - kup 1 A --> kup 2”;

                kup_1_zajem_A;

                kup_2_stresanje_A;

                TPErase;

                TPWrite “2. - kup 3 A --> kup 1”;

                kup_3_zajem_A;

                kup_1_stresanje_A;

                TPErase;

                TPWrite “3. - kup 3 A --> kup 2”;

                kup_2_zajem_A;

                kup_3_stresanje_A;

            ENDWHILE

        CASE 2:

            WHILE TRUE DO

                ! 1. - kup 1 --> kup 2

                TPErase;
                IF bKup_1_Zajem_A=TRUE THEN

                    TPWrite “1. - kup 1 A --> kup 2”;

                    kup_1_zajem_A;
                    kup_2_

MODULE Main-

Modul    PERS jointtarget jHome:=[[0,0,0 ,0,0],[

9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09

9E+09]];    
 jointtarget 

-
,87.3769,244.237],[9E+09,9E+09,9E+09,9

E ,9E+09,9E+09]];
    

 bool bKup_1_Zajem_A:=TRUE;

    PERS bool bKup_
A:=TRUE;

    PERS bool 
3_Zajem_A:=TRUE;

    PERS num nStevilkaPrograma:=3;
    !
    PROC main()        Init;        TPReadFK 
nStevilkaPrograma,”Izbira 

programa”,”Osnovni”,”I. nivo”,”II. 

nivo”,stEmpty,stEmpty;
        ! osnovni program
        AccSet 20,20;        TEST nStevilkaPrograma

        CASE 1:            WHILE TRUE DO

                TPErase;
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Monfort Portorož
6. april—3. junij 2018

Boštjan Drinovec  
Möbiusov trak

Prostorska postavitev

Boštjan Drinovec je kipar, ki klasično kiparstvo nenehno nadgrajuje in aktualizira z eks
perimentiranjem. Avtorjev ustvarjalni nemir in močna raziskovalna strast se odražata  
v njegovem celotnem opusu. Polne, statične oblike, med katerimi je avtorsko najbolj pre
poznaven cikel figur malih upornikov, so v glavnem izdelane v kalupih. Poudarjena je ob

delava površine izbranega materiala, ki je najpogosteje kremenit ali beton oz. teraco. Skulpture 
odlikuje mojstrsko natančna izdelava, ki dokazuje umetnikovo dobro poznavanje uporabljenega 
materiala in njegovih lastnosti. Povsem drugače nastajajo strukturirane oblike zračnih, abstrakt
nih teles in gibljivih mehanizmov različnih dimenzij. Vsaka skulptura je nekakšen poskus v is
kanju lastnega umetniškega izraza. Z izjemno kreativnostjo in domišljijo so grajene iz različnih 
kovin, tudi v kombinaciji z drugimi, sodobnimi materiali, ki s svojimi specifičnimi lastnostmi 
omogočajo izvirno oblikovanje. Še posebej pa se umetnikova ustvarjalnost odraža pri avtorskih 
prostorskih postavitvah. Te so v glavnem realizirane s prepletanjem objektov iz različnih ciklov  
in aktualizirane z novimi stvaritvami, ki poudarjajo formalne in vsebinske preskoke. Z virtuoz
nim umeščanjem različnih skulptur v konkreten razstavni prostor nastajajo avtorske zgodbe, po
vezane zlasti z naravo, njenimi pojavi in zakonitostmi (veter, svetloba, ogenj, statika, gravitacija, 
vesolje …). Teme so prepoznavne tudi v naslovih Drinovčevih razstav, ki so se zvrstile v koprskih 
razstaviščih Obalnih galerij Piran: v Galeriji Meduza sta bili na ogled Svetlobna postaja Meduza 
(2003) in Drevesni delec (2014), v Galeriji Loža pa Ples vetra (2009) in skupinska razstava Maravee 
Ludo (2017).

Möbiusov trak je projekt, pri katerem se je avtor popolnoma odrekel kiparskemu snovanju in 
opustil sleherno asociacijo na svoje pretekle postavitve. Drzno se je tokrat spopadel z zahtevnim 
razstaviščem Monfort in vso svojo ustvarjalnost usmeril v koreografijo industrijskega robota, ki  
v njegovi notranjosti premešča kupe soli. Izbira soli je za arhaični ambient nekdanjega skladišča 
soli povsem logična in skladna s primarno namembnostjo prostora. Funkcija robota, izdelanega 
le zato, da samostojno opravlja določeno opravilo, pa je v novem kontekstu povsem drugačna, saj 
postane glavni protagonist in nosilec umetniškega sporočila. Ob vstopu v prostor monumentalne 
arhitekture, ko sprva zaznamo le tehnični zvok stroja, nas preseneti močno osvetljen prizor veli
kega robota, obkroženega s kupi soli. Vsa naša pozornost je usmerjena v delujočo napravo, ki 
krožno prestavlja sol iz kupa na kup. Ritem prelaganja belih kristalov je programiran tako, da 
gledalci najprej zaznamo izjemno učinkovitost in produktivnost robota, ki vidno spreminja kupe 
soli. Sčasoma, po daljšem opazovanju pa se izkaže, da gre le za neskončno ponavljanje in iluzijo. 

»To je seveda Sizifovo delo in v marsičem ponazarja današnjo družbo, očarano s hitrim in ne
ustavljivim tehnološkim razvojem. Od pozitivnih učinkov robotizacije, kot so veliki prihranki, ve
čja učinkovitost ter nadomeščanje človeka v življenjsko nevarnih situacijah, je družba zaslepljena 
in ne vidi dolgoročno negativnih posledic hiperprodukcije.« Tako razmišlja Drinovec, ki z delom 
Möbiusov trak primarno razglablja o pomenu dela za posameznika in družbo, o koristih in pasteh 
vsemogočne tehnologije, o (ne)varnosti robotizacije družbe ter z njo povezane prihodnosti člove
ka in civilizacije. Obenem nam Möbiusov trak ponuja v razmislek, kje in kako trdna je meja med 
umetniškim ustvarjanjem in tehnološkimi mehanizmi, kdaj je tehnologija še v funkciji umetnosti 
in predvsem, kakšna je pri tem vloga umetnika. ❚ Tatjana Sirk

Foto: Nada Žgank

Jure 
Cihlař

Pregledna razstava slik

Galerija Loža Koper in Mestna galerija Piran
Odprtje: petek, 20. april 2018, v Galeriji 
Loža ob 18.30 in v Mestni galeriji ob 20.00
20. april—24. junij 2018

Obalne galerije Piran tudi letos 
uresničujemo svoje poslanstvo s 
predstavitvami primorskih likov
nih ustvarjalcev: prvič bo na ogled 

pregledna razstava slik Jureta Cihlařja, ki jo 
spremlja monografska publikacija. 

Slikar sodi v tisto generacijo slovenskih 
likovnikov (diplomiral je leta 1969), ki je  
z odmikom od tedaj uveljavljenih »akadem
skih« doktrin in s svežimi slikarskimi izrazi 
nacionalno slikarstvo uveljavila kot sestavni 
del tedanjega aktualnega svetovnega doga
janja. Že kot študent na ljubljanski Aka de
miji za likovno umetnost je prejel študent
sko Prešernovo nagrado za grafiko, prav 
tako se je v tem obdobju in neposredno  
po končanem študiju ukvarjal s karikaturo 
 (objavljal je v Pavlihi, pri katerem je bil ne
kaj časa tudi tehnični urednik) in ilustra
cijo. V naslednjih desetletjih se je k ustvar
janju v različnih zvrsteh grafike vračal le 
občasno (najpogosteje v tehniki lesoreza, 
sitotiska in litografije, je tudi so avtor več 
grafičnih map). Z vpogledom v njegovo 
 celostno, več kot štiridesetletno ustvarjalno 
obdobje ter ne glede na različne vsebinske 
in oblikovno formalne razvojne faze sledi
mo avtorjevi zgodnji zavestni  odločitvi za 
klasični slikarski metje, torej za čopič in 
barve, čemur ostaja zvest do danes. V so
dobni lokalni in nacionalni likovni umetno
sti — kljub dobremu desetletju njegove iz raz
ne zavzetosti s figuraliko — ostaja za pisan 
kot pomemben krajinar in marinist, torej 
nadaljevalec tradicije primor skega in slo
venskega krajinarstva. Razvil je subjektivno 
občuteno in prepoznavno različico slikar
skega krajinarstva, pogojeno z intimnimi 
odzivanji na večne in vedno vznemirljive 
izzive v naravi; njegove podobe so kot sub
limati konkretnih stanj in razpoloženj v na
ravi in v njemu samem.

V sedemdesetih letih je bila v Cihlařjevi 
ustvarjalni zavzetosti zelo opazna subjek
tivno kritična družbena problematika, to je 
njegova vpetost v sočasna dogajanja. Te 
močno izpovedne slikarske interpretacije je 
zasnoval tako, da mu je bila človeška figura 
glavni nosilec izraza in sporočila. Strokov
njaki so ga opredelili kot ekspresivnega 
 figuralika, ki se je spogledoval s kubizmom, 
popartom, geometrijsko abstrakcijo, hiper
realizmom in drugimi smernicami. Kot rado
vednemu likovnemu raziskovalcu so bili 
umetniška svoboda, pluralizem idej in druž
beno kritičen odnos do vsega sočasnega 
 dogajanja zelo blizu ter se je v letu 1974 za 
kratek čas pridružil takrat že uveljavljeni 
skupini Junij. Hkrati je to za njegov slikar
ski razvoj zelo pomembno obdobje, saj se je 
znotraj tega izjemno pluralističnega dogaja
nja na slovenskem likovnem prizorišču dis
kretno začel oddaljevati od »uporniških« 
tendenc in se vse bolj preusmerjati v klasič



MODULE Main-

Modul    PERS jointtarget jHome:=[[0,0,0 ,0,0],[

9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09

9E+09]];    
 jointtarget 

-
,87.3769,244.237],[9E+09,9E+09,9E+09,9

E ,9E+09,9E+09]];
    

 bool bKup_1_Zajem_A:=TRUE;

    PERS bool bKup_
A:=TRUE;

    PERS bool 
3_Zajem_A:=TRUE;

    PERS num nStevilkaPrograma:=3;
    !
    PROC main()        Init;        TPReadFK 
nStevilkaPrograma,”Izbira 

programa”,”Osnovni”,”I. nivo”,”II. 

nivo”,stEmpty,stEmpty;
        ! osnovni program
        AccSet 20,20;        TEST nStevilkaPrograma

        CASE 1:            WHILE TRUE DO

                TPErase;
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Jure Cihlař (Golnik, 1944) se je po končani Srednji šoli za oblikovanje 
leta 1965 vpisal na ljub ljansko Akademijo za likovno umetnost, kjer je 
leta 1969 diplomiral iz slikarstva pri profesorju Francetu Miheliču. Leta 
1973 se je z družino za 33 let preselil v Portorož in kasneje v Lucijo,  
leta 2006 pa v Vinico v Belo krajino, kjer še vedno živi in ustvarja.

Od leta 1970 je svoja dela predstavil na skoraj 70 osebnih razstavah 
ter sodeloval na šte vilnih skupinskih doma in v tujini. Prejel je 18 nagrad, 
med drugimi že leta 1968 študentsko  Prešernovo nagrado za grafiko, 
štirikrat je bil nagrajen na Mednarodnem slikarskem ex-temporu Piran 
ter leta 2005 stanovsko Nagrado ZDSLU in Hypo Alpe-Adria. Zelo po-
gosto se udeležuje  likovnih srečanj in kolonij, med leti 1979 in 1988  
jih je kar nekaj tudi sam organiziral. Njegova dela se nahajajo v številnih 
javnih in zasebnih zbirkah doma in v tujini. Pogosto daruje svoja dela  
v humanitarne namene.

Rdeča kapica, 1975,  
akril, svinčnik na platnu, 120 x 120 cm

Soline — Sečovlje, 1976, akril na platnu, 100 x 100 cm  
(iz likovnih zbirk Obalnih galerij Piran)

ne slikarske žanre: v vsebinskem smislu ga je 
vse bolj navdihovala prabitna narava s svojo 
neminljivostjo, močjo in energijo ter posledično 
vprašanja o vlogi človeka v njej. Z vzvratnim 
pogledom na njegov kronološki razvoj, pred
stavljen tudi na razstavi in v monografiji, je 
opazno vse večje zanimanje za temo obmor
skega pejsaža, zlasti po letu 1973. Takrat se je 
namreč z družino preselil v Slovensko Istro,  
v Portorož, ki mu je postal novo domovanje  
za kar triintrideset let. Odkrival je neštete —  
za likovnika tako dražljive motive iz primorske 
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Foto: Jaka Jeraša

Metamorfoza krajine, 1983, akril, svinčnik na platnu, 68 x 87 cm
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Solinska črpalka, 2002,  
akril na platnu, 70 x 80 cm

Foto: Jaka Jeraša

pokrajine, zlasti Sečoveljskih in Strunjanskih 
solin, ki so mu postale ne le njegov najljubši 
motiv, postale so mu strast za neštete interpre
tativne variacije. Vse pogosteje jih je upodab
ljal v neposrednem prostoru, v eksterieru, po
seben izziv mu je predstavljalo še ustvarjanje 
na številnih likovnih kolonijah in srečanjih po 
Sloveniji. Tako je odkril tudi Belo krajino ter  
se navdušil za staro domačijo v Vinici. Iz tu
ristično živahne Obale se je leta 2006 preselil  
v majhen in miren kraj v neposredni bližini 
Kolpe. Ob tem novem navdihu pa mu obmor

ska Istra še vedno ostaja ustvarjalni izziv za 
številne podobe.

Pregledno razstavo slik spremlja mono
grafska publikacija Jure Cihlař z uvodnikom 
umet nostnega zgodovinarja Iztoka Premrova, 
tekstom in avtorjevo dokumentacijo kustosinje 
razstave Nives Marvin ter z biografijo Moja 
 življenjska pot Jureta Cihlařja. 

O razstavi bosta spregovorila umetnostni 
zgodovinar Iztok Premrov in kustosinja Nives 
Marvin, odprla jo bo Meira Hot, podžupanja 
Občine Piran. ❚ Nives Marvin
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Con el corazon
Narava v delih španskega režiserja in slovenskih umetnic

Galerija Loža Koper
26. januar—1. april 2018

Hommage Bigasu Luni (1946—2013)

Katalonec Bigas Luna — znan po filmu Pršut, pršut! (Zlati lev na filmskem festivalu  
v Benetkah, 1992) in odkritju španskih igralcev Penélope Cruz in Javierja Bardema 
— pripada ustvarjalnemu horizontu, ki izdatno presega zgolj filmsko sfero.
Zaznamuje ga bogata preteklost na področju likovne umetnosti (risba, slikarstvo) in 

oblikovanja. V sedemdesetih letih dvajsetega stoletja je bil uspešen oblikovalec uporabnih 
predmetov, velja pa tudi za pionirja španske video umetnosti. 

Bigas Luna je idealno sintezo lastnega ustvarjalnega potenciala našel v vzpored nem gojenju 
likovne in filmske umetnosti. Njegova ustvarjalna obsedenost, v kateri se prepletajo transgre
sija in tradicija, organsko in tehnološko, izhaja iz tesne navezanosti na zemljo (»mati zemlja«), 
ki jo avtor dojema kot pomembnega generatorja, spodbujevalca povezanosti med človekom  
in naravo. Bigas Luna je bil svojevrsten prizemljeni vizionar, eks pe ri men tator alkimije med 
 mislimi, stvarmi in dejanji, umetnik z odprtim in radovednim umom. Na podlagi lastnih izku
šenj je son diral in goltal vsakdanjost, da jo je potem lahko vračal v svoj bogat poetični opus. 

Festival Maravee Mind, ki vzpostav lja odnos med racionalnim in strastjo, se tako poklanja Biga su 
Luni, vztrajnemu predcu rdeče niti med racionalnim načrtovanjem in prekipevajočo strastjo. ❚

Saba Skaberne (Ljubljana, 1962) je 
 uve ljavljena predstavnica srednje generacije 
slovenskih umetnikov, ki je študij kiparstva 
 končala na ljubljanski akademiji. Po petletni 
življenjski in umet niš ki izkušnji v Avstraliji od 
leta 2008 živi in dela v Sloveniji. V tem času  
je nanizala lepo število osebnih razstav. Zelo 
pogosto so njena dela vključena v pomembne 
pregledne in tematske razstave doma in na 
 tujem. Svoj opus uresničuje večinoma v plastiki 
malega formata. Obenem zlahka vstopa v 
 prostorsko zahtevnejše projekte. Pri tem rada 
 posega po zelo različnih, tudi nekiparskih, 
mate rialih. Zadnja leta se intenzivno posveča 
zahtevnemu oblikovanju volne, polsti. Tudi na 
tokratni postavitvi je bil element vegetacije 

Sorodno intimno navezanost na naravo in njene spregledane rastlinske vrste kažejo dela  
Anje Jerčič Jakob (Slovenj Gradec, 1975). Avtorica se je po magisteriju iz grafike in slikarstva 
delovno in ustvarjalno ustalila v Ljubljani. Od leta 2000 deluje v slovenskem in mednarodnem pro-
storu. V tem času je  nabrala lepo število nagrad in priznanj. Kar  nekaj pomembnih javnih ustanov 
v svojih zbirkah hrani njena dela. Umetnica je zavezanost slikarskemu in grafičnemu mediju zadnja 
leta nadgradila s prebojem v prostor. Tja se je  preselil tudi njen priljubljen motiv, travniška dete lji ca. 
Pogosto ga najdemo mojstrsko na slikanega na kosu debla. Toda posebej vzne mirljive so rešitve,  
ko živa rastlinica postane ključen sestavni del objekta, kot smo jo lahko videli na koprski razstavi. 
Ta dela so nekakšni mali mikro svetovi, prežeta z intenzivno in  pomirjujočo liriko. ❚

Konec januarja se je v koprski Galeriji 
Loža z razstavo ter poznejšim izidom 
kataloga sklenil niz razstav in dogod
kov festivala Maravee Mind. Slovesno 

odprtje, ki je bilo novembra 2017 na gradu 
 Susans v Majanu, se je pozneje odvijalo še po 
nekaterih drugih krajih Furlanije — Julijske 
krajine ter predstavilo tam delujoče italijanske 
in tuje ustvarjalce.

Projekt je italijanska kritičarka Sabrina Zan
nier zasnovala leta 2002 z namenom združeva
nja najrazličnejših oblik sodobnega umetniš
kega izraza. Te niso nujno povezane z likovno 
ustvarjalnostjo, posegajo tudi na področje glas
be, gledališča, plesa, designa itd. Osrednji na
slov MARAVEE, ki v furlanščini pomeni čudež / 
meraviglia …, ostaja enak, medtem ko se pod
naslov vsako leto spreminja. Opisuje vsakolet no 
izbrano tematiko: Maravee Corpus; Maravee 

Therapy; Maravee Ludo … V zadnjih edicijah 
pa dogajanje nadgrajujejo opusi mednarodno 
priznanih umetnikov, kot je bila na primer 
 Orlan, francoska predstavnica body arta, ter 
 letos Bigas Luna, španski režiser in umetnik.

Obalne galerije Piran so v sodelovanju z 
Društvom Maravee za tokratno edicijo v kopr
ski Galeriji Loža pripravile skupinsko razstavo 
z naslovom Maravee Mind_ratio in strast_
SKRB; sodobna umetniška ustvarjalnost med 
racionalnostjo in strastjo, kot jo je v svojih 
 filmih in videih dojemal Katalonec Bigas Luna 
(Barcelona, 1946 — La Riera De Gaià, 2013) in 
kot jo v svojih opusih razvijajo štiri slovenske 
umetnice: Saba Skaberne, Mateja Kavčič, Anja 
Jerčič Jakob in Lara Jeranko Marconi. 

Video Con el corazon (2008) Bigasa Lune je 
predstavljal formalen in vsebinski okvir kopr
ske razstave. V njem avtor, ki velja za začetnika 

Anja Jerčič Jakob

Saba Skaberne

video umetnosti v Španiji, avtobiografsko raz
mišlja o skrajnih poglavjih človekove eksisten
ce, rojstvu in smrti. Slednja zanj ne pomeni 
konca, temveč nadaljevanje življenja v drugačni 
obliki. Tudi kot povsem majhen in nepomem
ben del kompleksne realnosti narave kot je, na 
primer, drevo. Bigas Luna je verjel, da je treba 
umrlo osebo reinkarnirati ravno v drevesu. 
Zato je po smrti svojih staršev na vrtu posadil 
dve palmi. Taka rastlina zahteva skrb, pozor
nost, obenem pa se s tem ohranjata spomin in, 
po svoje tudi fizična povezanost z ljubljeno 
osebo.

Vsebinska izhodišča Maravee Mind so torej 
želela poudariti ustvarjalnost, razpeto med 
 razumskim pristopom, intuicijo in neukročeno 
strastjo človeškega snovanja v odnosu do na
rave oziroma v njenem najširšem, vseobsegajo
čem pomenu. ❚ Dr. Majda Božeglav Japelj

 po ustvarjen v filcu, torej materialu, ki spodbuja 
dotik in sugerira toplino ter udobje. Veje, debla, 
jedra rastlin, ki so se vijugale po stenah ali 
 visele iz stropa, so ustvarjale vtis, da jih giblje 
neslišni veter mentalne krajine. ❚
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Vprašanja brez odgovorov 
Obalne galerije Piran bogatejše  
za serijo grafik Mimma Paladina
Galerija Herman Pečarič Piran
7.—25. februar 2018 

Začetek razstavnega leta v Obalnih galerijah Piran je zaznamovala intimna razstava grafik 
Mimma Paladina. Italijanski umetnik, Domenico  Mimmo Paladino (Paduli, Benevento, 
1948) se je uveljavil v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, kot eden od predstavnikov 
gibanja italijanske transavantgarde. Na povabilo Achilleja Bonita Olive, italijanskega 

 likovnega kritika, je leta 1980 skupaj s preostalimi člani (Sandro Chia, Francesco Clemente, 
 Nicola De Maria in Enzo Cucchi) sodeloval na Beneškem beinalu, sekcija Aperto. Že leto zatem  
je baselski Kunstmuseum gostil osebno razstavo njegovih platen. V tem letu so se vrstile pred
stavitve njegovih del v Bologni, na bienalu v Parizu, leto zatem pa na bienalu v Sydneyju in 
 Documenti 7 v Kasslu. Z nezmanjšanim ustvarjalnim in razstavnim ritmom Paladino ostaja na 
podiju dogajanja sodobne vizualne umetnosti, vključno z umetniškim trgom. Na zadnjem sejmu 
v Bologni (2018), na primer, je njegova platna ponujala Galerija Mazzoli iz Modene, s pomočjo 
katere je Achille Bonito Oliva v osemdesetih promoviral svojih pet izbrancev. 

Sodelovanje Enza Di Martina, beneškega likovnega kritika, s Paladinom sega v prvo polovico 
devetdesetih let dvajsetega stoletja, ko mu je v Španiji (Palacio Revillagigedo, Gijon) postavil prvo 

antologijo grafičnega opusa. Ob različnih razstavnih projektih, ki so sledila, velja omeniti pred
vsem monografske publikacije o umetnosti tega večplastnega ustvarjalca, kot na primer pregled 
njegovih grafičnih del leta 2001 in osem let zatem še zbirni katalog kiparskega opusa (1980—2008).

Enzo Di Martino se je odločil, da v spomin na preteklo izjemno dobro sodelovanje, ki ga je 
kritik imel tudi z Obalnimi galerijami Piran, in na prijateljstvo s takratnim ravnateljem Antonom 
Biloslavom, donira portfolio s šestimi grafikami tega umetnika. Bogat izbor te zvrsti je beneški 
kritik za primorsko galerijo pripravil že leta 2009. Pred tem pa so galerije v sodelovanju z njim 
organizirale kar nekaj odmevnih razstav. Med temi je treba izpostaviti razstavo grafičnih listov 
italijanskega baročnega arhitekta in grafika Giambattista Piranesija (1720—1778), povezano z 
dom nevnim piranskim izvorom njegove rodbine, s pomenljivim naslovom Piranesi v Piranu (1988). 
Sledile so predstavitve nekaterih sodobnih umetnikov, med njimi: Carmelo Zotti, Sandro Chia  
in Mimmo Rotella.

“V delih Mimma Paladina,” piše Enzo Di Martino v uvodu razstavne zgibanke, “se vse začenja 
s prepoznavnim znakom, ki v odnosu do formalnih problemov razkriva vrsto posebnosti, s kate
rimi se mora soočati. Znak, s katerim določa, opisuje predmete in figure, vedno razkriva neko 
svojo avtonomno izrazno moč. Jasno je, da je ta tudi za Paladina nepogrešljivo orodje pri sooča
nju oziroma spopadanju v bitki za podobo. Čar Paladinovega dela, izražen s kateremkoli sred
stvom in postopkom, je v njegovi aluzivni, skrivnostni in zapeljivi formalni dvojnosti. Gre za 
dvojnost postavljanja vprašanj brez odgovorov, ki silijo k potrpežljivemu poslušanju, počasnemu 
in refleksivnemu motrenju.”

Donacija — obsega šest jedkanic iz serije Mathematics, natisnjenih leta 2001 v založbi Art  
of this Century, New York — je za obalno ustanovo pomembna, saj bodo dela kakovostno izpol
nila likovni fond zbirke tujih avtorjev, ki govori o tradicionalno živahni mednarodni dejavnosti 
Obalnih galerij Piran. ❚ Dr. Majda Božeglav Japelj

Mateja Kavčič (Novo mesto, 1970), prav 
tako diplomantka slikarstva na ljubljanski 
akademiji, prihaja z Dolenjske, toda zadnjih 
nekaj let živi in ustvarja v Škofji Loki. Deluje 
na področju slikarstva, grafike, risbe, fotogra-
fije ter prostorskih postavitev. Tudi njen reper-
toar skupinskih razstav je bogat. Osebne raz-
stave, po številu zelo blizu skupinskim — kar 
ni ravno pogosto — pa kot bi utripale v ritmu 
narave in skorajda pozab ljenih letnih časov. 
Nosijo nadvse zgovorne naslove, na primer: 
Vzorci narave, Sadeži narave, Gozd v parku, 
Cvetovi, Gozdni duh, Zeleni objemi, Razstava 
za ptice in naključnega obiskovalca … Tudi 
postavitev v koprskem razstavišču ni bila izje-
ma. Dve seriji okroglih slik njenih tenkočutnih 
upodobitev narave sta imeli podobne  naslove 
(cikla Letni časi in Sanje). Njena dela, naslika-
na s predanostjo ljubečega opazovalca, da-
jejo vtis minljivosti, pripovedujejo o stopnjah 
spreminjanja, minevanja, rasti in odmiranja. ❚

Lara Jeranko Marconi (Koper, 1984) 
se je profesionalno formirala na beneški 
 likovni akademiji, tako kot številni ustvarjalci 
iz tega prostora. Njen seznam osebnih in 
skupinskih razstav se začenja leta 2005. Iz 
njega je razbrati, da je bila avtorica razstavno 
dejavna predvsem v tujini. Trenutno živi in 
dela med Italijo in Slovenijo. Papir je tisti 
material, ki formalno in vsebinsko pogosto 
usmerja njene ustvarjalne izbire: bodisi da 
gre za risbe, akvarele ali izrezanke. Te pred-
stavljajo učinkovit spoj med estetiko mini-
malnega in elementi pripovedi. Filigransko 
stkane papirnate krajine naseljujejo počlove-
čena živalska bitja in spominjajo na nekak-
šne postmoderne herbarije s primesmi fan-
tastičnega. V njih ne gre iskati enoznačnih 
sporočil. Treba je odmisliti logične povezave 
in sprejeti dimenzijo nesnovnega domišljij-
skega sveta, v katerem vladajo simboli. ❚

Lara Jeranko Marconi

Mateja Kavčič
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Tea Curk Sorta  
Skozi  prehod

Instalacija

18. januar—9. marec 2018

Od januarja do začetka marca je bila v Galeriji Meduza 
v Kopru na ogled instalacija z naslovom Skozi  prehod 
Tee Curk Sorta.

Avtorica s svojimi žičnimi figurami ustvarja globoke ali pa 
le navidezne odnose med vsem, kar je prisotno: med figura
mi, med figurami in razstaviščem, med figu rami, prostorom 
in gledalcem. V svojih delih se je tudi tokrat spopadala z 
aktualnimi vprašanji, kot so delovanje človeka kot posa mez
nika ter njegove vloge v družbi.  Figure v njenih ciklih sledi
jo druga drugi (bodisi v krogu, koloni …), toda kljub fizični 
bližini ne ustvarjajo stika ali dialoga. Tako Curkova pona
zarja svoja opažanja in razmišljanja, da smo ljudje vse bolj 
odtujeni in izolirani v medsebojnih odnosih — poudarjamo 
pomembnost  neodvisnosti, individualnosti in smo večinoma 
prisotni le telesno. ❚ APK

Mojca Gazič Soočenja
Nakit in fotografije

18. maj—22. junij 2018
Odprtje: petek, 18. maj 2018, ob 19.00 

V mesecu maju bo v Galeriji Meduza v Kopru predstavljen unika
ten in ročno izdelan nakit Mojce Gazič. Avtorica izdeluje nakit  
v različnih tehnikah in materialih, kot so srebro, bron, baker, 

medenina in jeklo. Soočenje z različnimi tehnikami oblikovanja nakita 
zahteva poglobitev in odmik za jasnejšo sliko o končnem izdelku. 
 Podobno kot v našem vsakdanu je tako tudi nakit lahko odsev časa, 
 poglabljanja in odmika vase.

Na razstavi bodo predstavljene sodobne in stare zlatarske tehnike 
oblikovanja nakita. Prav slednje bodo na ogled tudi na spremljajočih 
fotografijah, kjer se bo možno za hip poglobiti v čarobne podobe, ki jih 
ponuja trenutek spajanja kovin v eno samo celoto.

Mojca Gazič se je rodila leta 1976 v Kopru, po diplomi na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani, smer likovna pedagogika, je leta 2007 vpisala ma
gistrski študij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje — smer 
Unikatno oblikovanje in leta 2012 magistrirala. Sodelovala je na številnih 
skupnih razstavah doma in v tujini, tehnike in veščine oblikovanja 
 nakita v starih zlatarskih tehnikah se je naučila pri mojstrih zlatarjih  
v Padovi in v Firencah. Živi in dela v Kopru. ❚ APK

Tri mlade ustvarjalke 
v koprski Galeriji Meduza 

Tea Kralj Haptic memoria
Slike

29. marec—4. maj 2018

Mlada avtorica Tea Kralj prihaja iz Ljubljane. Slike iz cikla Haptic Memoria,  
ki so v koprski Galeriji Meduza na ogled do 4. maja 2018, tematizirajo hap
tično kot razsežnost digitalnega prostora v umetnosti. Izmuzljiva narava ne

materialne informacije in lastnega spomina je idejno zaledje njenega celotnega ust
varjanja. To informacijo, zabrisan spomin, želi fizično (haptično) prenesti na platno. 

Ob tem si pomaga z računalniškim procesiranjem forme čipke, ki ga po industrij
skem izrezu kot šablono potrebuje za nanašanje debelih nanosov barve na platno.

Človeški in računalniški vmesnik tako skupaj izvršujeta delo spo minjanja. Deter
minirana s svojim okoljem in kulturnim spominom  skuša Tea Kralj z deli Memoria 
ugotoviti, kaj (če sploh kaj) lahko okliče, s prenosom obudi kot svojo lastno izvirno 
podobo. Potenciranje barve na platnu in haptična tekstura poudarjajo fizično otiplji
vost lastne konceptualizacije, medtem ko luknjičasta zasnova čipke in belina platen 
 dekonstruirata vsak poskus jasnega uvida podobe iz preteklosti. ❚ APK

Prstan med postopkom spajanja, Confrontations,  
srebro, medenina, baker, srebrni in zlati spoj, 2017

Foto: Mojca Gazič

Foto: arhiv OGP

Foto: Jana Kralj

Memoria 1/29, 2018 
olje na platnu, 160 x 163 cm (detajl)
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Slikarsko stojalo za dva: Pečarič & Birsa je naslov razstave, s katero Obalne 
 galerije Piran obeležujejo 110. obletnico rojstva dveh primorskih slikarjev, 
Hermana Pečariča (Spodnje Škofije, 6. marec 1908—Ankaran, 31. december 
1981) in Viktorja Birse (Kobjeglava na Krasu, 20. april 1908—Izola, 25. februar 

2002). 
Dva umetnika — dva svetova je na eni od  njunih redkih skupnih razstav leta 1954 

zapisal Emil Smole. Ocena kritika se je nanašala na različni kulturni okolji, v katerih 
sta ustvarjalca profesionalno zorela in se kasneje, ne obremenjena z aktualnimi umet
niškimi strujami, oblikovala v povsem samosvoji likovni osebnosti. 

Čeprav sta prehodila vsak svojo umetniško pot, lahko v njunih likovnih stvaritvah 
razbiramo podobno tesno navezanost na primorski prostor (Kras in slovenska Istra), 
v katerem sta ustvarjala. Povezuje ju tudi dejstvo, da sta vseskozi delovala bolj odmak
njeno od takratnega likovnega dogajanja, in nenazadnje zavezanost izbrani likov ni 
zvrsti, slikarstvu. Z značilno opremo za štafelajno slikanje, s platnom in zložljivim 

Slikarsko stojalo  
za dva:  
Pečarič & Birsa
Razstava ob 110. obletnici rojstva 
primorskih umetnikov

Slike in risbe

Galerija Herman Pečarič, Piran
Odprtje: četrtek, 26. april 2018, ob 19.00
26. april—3. junij 2018

Herman Pečarič

Viktor Birsa

slikarskim stojalom, sta — polna umetniške moči — vztrajno raziskovala z motivi 
 bogat obmorski svet, v katerem sta preživela večji del svojega življenja. 

Galerija Herman Pečarič hrani obsežno likovno zbirko, ki jo je primorski umetnik 
leta 1983 podaril piranski občini. V preteklosti so Obalne galerije Piran pripravile 
kar nekaj razstav, s katerimi so raziskovale pomen likovnega opusa tega ustvarjalca. 
Zato je bil zapuščinski likovni fond tudi tokrat osnova za izbor Pečaričevih del za 
omenjeno razstavo, medtem ko sta likovna dela Viktorja Birse galerijam prijazno 
 odstopili hčerki Aurora in Anna Maria Birsa. ❚ Dr. Majda Božeglav Japelj

Zgodilo se je … 

Matjaž Borovničar  
Duh soli
Galerija Herman Pečarič
9. marec—20. april

V Galeriji Herman Pečarič Piran je do 20. aprila na ogled razstava piranskega 
umetnika Matjaža Borovničarja, ki je leta 1999 diplomiral na beneški 
 Akademiji lepih umetnosti ter med letoma 2000 in 2002 nadaljeval študij 
restavratorstva za zidne poslikave na beneški Mednarodni univerzi umet

nosti. Leta 2002 se je izobrazil na področju pedagogike in andragogike na Centru za 
pedagoško izobraževanje na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Razstavo Duh soli sestavljajo segmenti instalacije oziroma fotografij, ki so natis
njene na akvarel papir ter so nastale zgolj s pomočjo mobilnega telefona in fotoapa
rata. Predmet Borovničarjevega raziskovanja v zadnjih letih so instalacije in video 

projekti, kar je posledica sodobnega načina življenja, močne naklonjenosti in odvis
nosti družbe od raznih socialnih omrežij. 

V svojih delih, ki se zdijo kot opazovana skozi kalejdoskop, raziskuje lomljenje 
slike, obnašanje barvnega spektra ob kristalih solnega cveta. V ospredju poteka igra 
multipliciranja podob, predvsem oseb, kjer gre za sobivanje ega in podzavesti. 

Borovničar je v Sečoveljske soline umestil zgodbo o družini, ki jo pripoveduje  
na več kot stotih segmentih iz videa. Z njo želi opozoriti na vse večje število ločenih 
družin dandanes. Dela kot pedagog in se dnevno srečuje z nepopravljivimi posledi
cami, ki jih razhod staršev lahko pusti na otrocih kot ranljivi skupini. ❚ APKFo
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Akademski slikarki Metki Krašovec je za celo
ten umetniški opus, ki predstavlja vrhunski 
prispevek v  razvoju slovenskega slikarstva, 
Univerza na Primorskem 15. marca letos po

delila častni doktorat. Ob tej priložnosti je bila v Galeriji 
Meduza v Kopru od 15. do 23. marca na ogled manjša 
razstava njenih slik z naslovom Pomlad, ki je kljub krat
kemu terminu  navdušila številne ljubitelje njenega sli
karstva. Umetnici iskreno  čestitamo. ❚

Metki Krašovec   
podeljen častni doktorat  
Univerze na Primorskem 

Tea Curk Sorta z žičnimi objekti v Galeriji Meduza v Kopru

ArtDownUp v Piranu
Projekt ArtDownUp — za otroke in odrasle z Downovim  sindromom  
in z drugačnimi potrebami že petič v Piranu
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Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, 
Obalne galerije Piran in  Pomorski muzej S. Mašera 
Piran  letos že petič orga niziramo medna rodni 
projekt ArtDownUp. 

V Galeriji Herman Pečarič Piran sta v ponedeljek in torek, 
12. in 13. marca 2018, potekali slikarska ustvarjalnica z 
mentorico Miro Ličen Krmpotić in keramična z mentorico 
Apolonijo Krejačič o ohranjeni rimski arhitekturni dediš čini 
v slovenski Istri, v Gledališču Tartini Piran pa istočasno sli
karska delavnica z mentorjem Ganijem Llalloshijem s temo 
Ivan Cankar in skodelica kave; poleg tega pa še delavnica 
iz delovanja lutk in fotografska delavnica. 

Ude ležencem, osebam z drugačnimi potrebami, različ
nih starostnih skupin iz vse Slovenije in zamejstva, so se 
spet pridružili učenci in uči telji Riverside School iz Londona, 
letos prvič tudi iz Belgije, ter uporabniki dnevnega centra 
 Šentmar iz Kopra. Namen tega tradicionalnega projekta  
je spodbujanje ustvarjalnosti in zlasti  povečati občutljivost 
najširše javnosti pri preseganju predsodkov do drugačnosti. 

V prihodnjih mesecih bodo projekt in ustvarjena dela 
predstavljeni na več razstavah. Prva je bila od 23. do 30. 
marca 2018 v Pomorskem muzeju Sergej Mašera Piran. ❚ 
Nives Marvin

Foto: Snježana Karinja, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran
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Enzo Di Martino s podžupanom Brunom Fondo na predstavitvi doniranih grafik v Galeriji Herman Pečarič

Štiri slovenske umetnice na skupinski razstavi Maravee Mind v Galeriji Loža v Kopru
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 Z razstavo Kéramos: tukaj in zdaj so OGP v Mestni galeriji Piran zaokrožile razstavno leto 2017


