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Ustvarjalno delo Metoda Frlica, enega 
najdrznejših slovenskih kiparjev 
srednje generacije in docenta na 
Akademiji za likovno umetnost in 

oblikovanje v Ljubljani, predstavlja interdis
ciplinarnega ustvarjalca, ki odlično obvladuje 
različne materiale in tehnike. Prav tako je pre
poznaven po svojski portretni plastiki ter po 
številnih javnih spomeniških postavitvah doma 
in v tujini. Celoten opus, ki nastaja od konca 

Metod Frlic (Suša v Poljanski dolini, 1965) se je po tretjem letniku Šole za oblikovanje in 
 foto grafijo (oddelek grafika) vpisal na ljubljansko Akademijo za likovno umetnost, smer kiparstvo. 
 Diplomiral je leta 1989 pri prof. Luju Vodopivcu ter pri njem nadaljeval in leta 1996 končal tudi 
 podiplomski študij. Že takoj po srednji šoli je veliko potoval po svetu. Leta 1995 je študijsko bival  
v Nemčiji in leta 2000 na Japonskem. Sodeloval je na številnih mednarodnih kiparskih simpozijih  
v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji, v Združenih Arabskih Emiratih, na Kitajskem, v Grčiji, na Hrvaš
kem in v Sloveniji. Od leta 1979 je imel sedemindvajset osebnih razstav, sodeloval je na številnih 
skupinskih razstavah doma in v tujini ter prejel petnajst nagrad in priznanj, med drugimi leta 2008 
priznanje o umetniškosti del na Univerzi v Ljubljani. Prepoznaven je po portretni plastiki ter števil
nih javnih spomenikih doma in v tujini. Od leta 2009 predava na oddelku za kiparstvo na Akade
miji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Živi in ustvarja v Ljubljani in v ateljeju na 
 Malenskem Vrhu nad Škofjo Loko. ❚

Metod Frlic  
Morala je za ovce

Prostorska postavitev

družbeni identiteti, ki vse bolj izginja znotraj 
globalnega sveta, ga vedno znova navdihujejo 
za specifične, v bistvu filozofske interpretacije 
časa. Tudi v Monfortu različne vsebinsko 
tematske sklope, nastale v obdobju zadnjih 
petnajstih let, sooča med seboj, jih postavlja  
v različne korelacije in interakcije, ki — na 
 specifičen, vsekakor vnaprej hoten način — 
 komunicirajo še z razstavnim prostorom in 
obiskovalci. Tako postane razstava, ne glede  

Sramota države  
skupina J, 2017,  
železo, les, plastika,  
tekstil,  
205 x 525 x 30 cm

lahko tudi šokira, vsekakor pa ga ozavešča s 
prepoznavnimi in konkretnimi resničnostmi. 

Frlic je v interieru nekdanjega skladišča soli 
Monfort različne kiparske zvrsti, klasično obli
kovane skulpture, objekte in instalacije, pre
mišljeno umestil v novo vsebinsko in koncep
tualno ambientalno celoto z močno angažirano 
sporočilnostjo. Vsako posamezno delo deluje 
celostno, je tudi privlačno izzivalno in je no
silec konkretne zgodbe, ki pa v dialogu z dru

Obama Was Here!, 2013,  
plastika, ogledalo, barve, 10 x 10 x 10 cm

Razstavišče Monfort Portorož
Odprtje: sobota, 16. junij 2018, ob 21.30 
Trajanje: 16. junij—26. avgust 2018

osemdesetih let, je precej raznolik in domiš
ljen, vsebinsko pa vedno navdahnjen s sočasno 
lokalno in globalno situacijo v najširšem smi
slu besede. Socialnoekonomska, kulturolo ško 
verska ter politična dogajanja in spremembe  
so mu vedno tisti izzivi, na katere se v iz bra
nem mediju brezkompromisno in neposred no 
kritično odziva. Tudi pričujoča ambientalna 
postavitev z močno simboličnim poimenova
njem Morala je za ovce dokazuje kontraver z ne
ga likovnika, ki z izbranim medijem in s kore
lacijo letega v prostoru, obiskovalca provocira, 

na letnice nastanka del in posamičnih enot  
ter uporabe najrazličnejših materialov, skrbno 
domišljena in avtentična konceptualna pre
zentacija, ki nam ob brezkompromisni kritični 
noti v detajlih odseva še groteskno pikro in 
 humorno duhovito neposrednost njegovega 
intimnega likovnega izraza. Skulpture in po
samezne prostorske postavitve so gledalcu pre
poznavne v konkretnih upodobitvah znanih in 
vsakdanjih motivov, saj Frlica vedno zanimajo 
in izzivajo tiste realnosti, ki so del nas vseh. 
Tako po eni strani postanejo nosilke intimne 
ikonografije, torej so strogo personalizirane,  
in hkrati s simboliko naslavljajo univerzalne 
teme, ki ne glede na čas in prostor ostajajo 
 vedno aktualne. ❚ Nives Marvin

gimi še razširi možne drugačne interpretacije 
istega dela. Že sama preprosta, jasna, tudi pro
vokativna naslavljanja del: Dajte nam že mir!, 
Kontemplacija demokracije, Multikulti ali papež 
Frančišek prihaja v miru, Obama was here!, Poli
tični govor, Sramota države skupina J, The sick 
 little boy, The time zero / Čas nič, Udi narodovega 
telesa ali fant je zasral’ ste, Untitled 2081, Zlato 
tele, Strah Evrope in Slavoj Žižek, diham in pišem, 
ponujajo različne asociacije in hkrati refleksije 
trenutnih lokalnih in mednarodnih družbenih 
stanj, tudi položaja posameznika znotraj so
dobne družbe in civilizacije, v kateri živimo. 
Osebne zgodbe in izkušnje, življenje v kon kret
nem okolju z mnogo banalnostmi vsakdana, 
univerzalna samoizpraševanja o lastni in širši 
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Napovedujemo

■   Sobota, 23. junij 2018, ob 11. uri  
V soboto, 23. junija 2018, ob 11.00 bosta avtor, akademski 
kipar Metod Frlic, in kustosinja Nives Marvin v razsta
višču Monfort obiskovalce popeljala po prostorski 
 postavitvi Morala je za ovce.

Frlic je že leta 1991 prejel veliko od kupno nagrado na Mednarod
nem  slikarskem extemporu Piran, leta 2005 je sodeloval na Med
narodnem kiparskem simpoziju Forma viva Portorož  (skulptura 

Dva je danes v Parku Sonce  Lucija), leta 2007 se je udeležil Mednarodne 
umetniške delavnice Genius loci Lera (skulptura Čas nič), leta 2008 je  
bil mentor udeležencem Kiparske delavnice v kamnu na valobranu na 
Punti v Piranu. Sodeloval je na več skupinskih razstavah: leta 2014  
v Galeriji Herman Pečarič Vizije v bronu (iz zbirke GalerijeMuzeja Len
dava), leta 2016 Pogledi na slovensko kiparstvo 1975—2015 v Mestni galeriji 
Piran in tu istega leta  Hommage à Tisnikar, Zbirke v gibanju (zbirka KGLU 
Slovenj Gradec) ter še leta 2013 na simpoziju Skulptura v naravnem in 
urbanem prostoru v Galeriji Herman Pečarič Piran s prispevkom Izkušnja 
in pogled na kiparske simpozije. ❚

Čas nič (Komentar na vojno v Bosni), 2007,  
železo, les, sol, 210 x 100 x 120 cm  
/zbirka Soline d. o. o., Pridelava soli/

Dajte nam že mir!, 2016,  
les, plastika, mavec, železo, ogledala, barve, 98 x 254 x 50 cm

Zlato tele, 2017, 
poliuretan, guma, les, tekstil, plastika, papir, 275 x 450 x 500 cm

Metod Frlic  
v Obalnih galerijah Piran

Foto: Metod Frlic
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Galerija Loža in Galerija Meduza Koper
Odprtje: petek, 29. junij 2018, ob 20.00  
v Galeriji Loža
Trajanje. 29. junij—7. oktober 2018

Keramični laboratorij II 
Skupinska razstava keramike

Željka Bračko, Smiljana Brezovec Meštrić, Ivančica Cvitić Znidarčić,  
Nadica Eichhorn, Lucija Gudlin, Đurđica Horvat, Mladen Ivančić, Pamela 
Ivanković, Željka Korbar, Višnja Markovinović, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, 
Simon Pavlinc, Vladimir Pecić, Danijela Pičuljan, Zdenka Pozaić, Karmen 
Ptičar, Liljana Smodlaka, Sanja Stani, Bojana Švertasek, Marina Tudjina 
Badurina, Dražen Vitolović, Ivančica Vončina, Dani Žbontar in dijaki zagrebške 
Šole za uporabno umetnost in oblikovanje (mentorica Lucija Gudlin) 

 pristopom ter v celoti odličnostjo likovnega 
 vtisa danes v ničemer ne zaostajajo za global
nimi mednarodnimi gibanji na področju današ
nje sodobne keramike. V svojih delih, najpo
gosteje pa v medijskih sinergijah upoštevajo 
bistvo in naravo posameznega medija. Ko pa  
se z eksperimentom podajo v avanturo preboja 
na novih področjih, se prepustijo vznemirljivo
sti odkritja neodkritih, prepoznavanju dotlej 
neznanih in reševanju nevidnih skrivnosti 
 keramičnega medija. 

Za eksperiment sta značilni po eni strani 
disciplina, po drugi pa svoboda ustvarjanja.  
Po eni strani premišljenost, po drugi pa naključ
nost. Po eni strani varnost, po drugi pa tvega
nje. Na neki način hazardna, vendar tudi lucid
na ter neskončno navdihujoča igra poskusov in 
napak. Igra, ki razbremenjena kanonov in pra
vil najpogosteje prinese vzhičenost novih in 
nepričakovano svežih umetniških rešitev.” ❚ TS

Karmen Ptičar: Pot svetlobe, 2017

Karel Pavlinc: Brez naslova, 2016

Obalne galerije Piran letos spet so
delujejo z ULUPUHovo Sekcijo  
za keramiko, porcelan in steklo iz 
Zagreba. Po razstavi Sodobna umet

nost v keramiki, leta 2015, bo v poletnih mese
cih v koprskih galerijah Loža in Meduza na 
ogled razstava Keramični laboratorij II. Galerije 
tako nadaljujejo s predstavitvijo umetniške 
 keramike, ki je že dolgo pomemben del njiho
vega razstavnega programa. Tako kot nedavni 
razstavi Kéramos: tukaj in zdaj v piranski Mestni 
galeriji in Tihožitje Dragice Čadež v Galeriji 
Meduza je tudi Keramični laboratorij II del sprem
ljevalnega programa IV. mednarodnega trienala 
keramike UNICUM 2018, ki se je uradno začel 
17. maja 2018 z odprtjem razstave in podelit
vijo nagrad v ljubljanski Narodni galeriji. 

Avtorica in kustosinja projekta Višnja 
 Slavica Gabout je v katalogu ob razstavi med 
drugim zapisla: “Keramični laboratorij II je drugi 

Danijela Pičuljan: Nastanek, 2017

Smiljana Brezovec Meštrić: Premor po …, 2016

del raziskovalnoizobraževalnega projekta, 
oblikovanega kot project in progress (projekt,  
ki poteka) in prvič izvedenega leta 2016. Za
snovan je kot platforma za spodbujanje ekspe
rimentalne ustvarjalnosti v mediju keramike, 
za pridobivanje novih izkušenj in oblikovanje 
novih strategij, s čimer se odpirajo poti do 
vznemirljivih neraziskanih področij, novih 
 vizualnotipnih doživetij in novega zaznavanja 
resničnosti. 

Je tudi platforma, ki omogoča eksperimen
tiranje z novimi materiali, novimi tehnikami  
in novimi tehnologijami, s čimer v skladu s 
 sodobno umetniško prakso omogoča umetno
sti nekakšen stik z znanstvenotehnološkim pri
stopom ter tako oblikuje sodobno sliko  sveta. 

Navsezadnje pa je, kar je morda tudi naj
pomembneje, to platforma, ki deluje kot ne
kak šen inkubator in izobraževalni poligon za 
mlade talente; vključuje sodelovanje, druženje 

in ustvarjalno komunikacijo prek razstav in 
performansov med občinstvom in umetniki ter 
mla dimi, nadobudnimi sodobnimi keramiki z 
zagrebške Šole za uporabno umetnost in obliko
vanje ter reške Akademije uporabnih umetnosti. 
Ker so slednji razstavljali na razstavi Kéramos: 
tukaj in zdaj, tokrat v Kopru ne sodelujejo.

Projekt Keramični laboratorij se od začetka 
osredotoča na skupino hrvaških keramikov, 
zlasti tistih iz Sekcije za keramiko, steklo in 
porcelan pri združenju ULUPUH, ki v keramič
nem mediju razmišljajo sodobno in sledijo tre
nutnim umetniškim trendom v sodobni vizu
alni umetnosti. Njihov pristop h keramiki je  
že vrsto let inovativen, umetniški, filozofski  
in nazorski, diskurz pa v soglasju s sodobnimi 
trendi. Z iskanjem ravnovesja na robovih sim
boličnega in narativnega, združevanjem in tudi 
konfrontiranjem pragmatičnega ter konceptu
alnega, držanjem koraka in ritma z vibracijami 
časa in prostora ti keramiki v Keramičnem 
 laboratoriju II s kakovostjo svojih del, profesi
onalnim obvladovanjem obrti in sodobnim 
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Monument – Drago Tršar Morje ob morju
Skulpture in risbe

Mestna galerija Piran
Odprtje: petek, 6. julij 2018 
Trajanje: 6. julij–26. avgust 2018

Tršarjevo leto se bo s pregledom njegove 
ustvarjalnosti v naslednjih mesecih nadaljevalo 
v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj 
Gradec, Mestni galeriji Ljubljana (Muzej in 
galerije mesta Ljubljana) in sklenilo svojo pot 
v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na 
Krki.

Vsako posamezno razstavo bo spremljala 
publikacija, ki bo ob koncu projekta, skupaj  
z drugimi, sestavljala celoto. Znotraj oblikovno 
enotne zbirke katalogov ne bo manjkala tudi 
knjižica z izčrpnim dokumentarnim in bio 
bibliografskim gradivom. Pripravlja jo Oddelek 
za dokumentacijo Moderne galerije Ljubljana. 
Namen tako zasnovanega projekta ni le poklon 
umetniku, ampak kar se da celosten pregled 
njegove dolgoletne ustvarjalnosti, ki se ponuja 
na ogled strokovni in širši javnosti. Projekt na
staja v tesnem sodelovanju z umetnikom in 
njegovo družino. ❚ MBJ 

Meglice iz morja, 1991,  
patiniran bron

Pogled na  
Tršarjeve skulpture  
pri fotografiranju  
v Monfortu Portorož

Valovanje morja,  
2005—2015,  
glazirana keramika  
(detajl)

M onument — Drago Tršar je naslov medinstitucionalnega 
 projekta, s katerim sedem slovenskih galerij obeležuje 
 visok življenjski jubilej kiparja Draga Tršarja (Planina pri 
Rakeku, 27. april 1927), devetdeset let. 

Predstavitve njegovega izjemno obsežnega in raznolikega opusa so  
se lani začele s pregledno razstavo v Galeriji Prešernovih nagrajencev  
v Kranju. Na začetku tega leta je v Galeriji Murska Sobota sledil izbor 
risb na japonskem papirju in nedavno, 14. junija 2018, je Moderna gale-
rija Ljubljana, vodja in koordinatorica obsežno zasnovanega projekta, 
pripravila pregled njegove monumentalne plastike. Razstava bo na ogled 
vse do 30. septembra 2018. Obalne galerije Piran so svoje osrednje raz
stavišče, piransko Mestno galerijo namenile umetnikovemu bogatemu 
ciklu plastik in risb o temi morje. Podnaslov razstave je Morje ob morju. Foto: Jaka Jeraša

Foto: Jaka Jeraša

Foto: Jaka Jeraša
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Fulvia Zudič  
Piran - Pirano

Slike

Galerija Herman Pečarič Piran
Odprtje: četrtek, 21. junij 2018, ob 21.00
Trajanje: 21. junij – 28. avgust 2018

V piranski Galeriji Herman Pečarič so Obalne galerije Piran 
pred desetimi leti organizirale razstavo slik Solna polja znane 
primorske likovnice Fulvie Zudič, ki javnosti tokrat prvič 
predstavlja svoja najnovejša dela, nastala od leta 2017 prav za 

to razstavišče. Rdeča nit v motivnem smislu je njeno bivanjsko mesto, 
od tod tudi poimenovanje razstave Piran  Pirano, pripravljene s sodelo
vanjem Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran.

Fulvia Zudič kot likovnica že več kot tri desetletja osnovno znanje,  
ki ga je pridobila na študiju na beneški akademiji, izpopolnjuje in 
 dopolnjuje: dosedanja ustvarjalnost jo umešča med krajinarje z izrazi
tim  odnosom do mestne vedute in pokrajine, enakovredno pa je opazno 
zanimanje za figuraliko, konkretno za človeško figuro. V določenem 

 ob dobju se je soočila tudi z abstraktnimi ekskurzi, ki pa je očitno niso 
zadovoljili. Ves čas je v vsebinskem smislu v njenih delih najbolj priso
ten prav prostor njenega domovanja: istrska obmorska mesta s svojim 
posebnim urbanizmom ter srednjeveškim in novoveškim beneškim 
 stav bar stvom, mehka gričevnata pokrajina notranje Istre s prepoznavno 
mediteransko floro in tipičnimi vaškimi naselji ter vedno dražljive Se čo
veljske soline. To so konkretne teme, ki so ji stalnice, kjer pa — kljub 
pre po znav nosti upodobljenega in določljivosti slikarskega rokopisa —  
ni zaznati zgolj verističnega odslikovanja in dokumentiranja. Tudi na 
podobah z motivi konkretnih piranskih ulic so opazne močne in suve
rene linije, po navadi opredeljene s temnejšimi barvami. So ključno 
ogrodje kompozicije: so vodoravne, pokončne, polkrožne in zarisujejo 

Carpaccievo leto 2018 v Piranu 
Mira Ličen Krmpotić: Hommage à Carpaccio

Slika

Krstilnica Janeza Krstnika Piran
Odprtje: torek, 3. julij 2018, ob 21.00

Obalne galerije Piran sodelujejo pri projektu Carpaccievo leto 2018 v Piranu z orga
ni zacijo razstave Hommage à Carpaccio primorske akademske slikarke in restavra
torke Mire Ličen Krmpotić. Letos poteka petsto let od nastanka oltarne slike Marija 
z  detetom na prestolu in šestimi svetniki (1518, olje na platnu, 280 x 210 cm), ki jo  

je za samostansko cerkev sv. Frančiška Asiškega v Piranu naslikal znameniti mojster Vittore 
 Carpaccio. Minoritski samostan v Piranu v sodelovanju s piranskimi ustanovami: Obalnimi 
 galerijami Piran, Pomorskim muzejem Sergej Mašera Piran, ZVKDS OE Piran, Skupnostjo 
 Ita lijanov Giuseppe Tartini Piran, Mestno knjiž nico Piran in številnimi društvi vse leto pri
prav lja  različne dogodke, delavnice, razstave, predavanja, vodenja in strokovni simpozij  
z na me nom  vrnitve mojstro vine v Piran. Mira Ličen Krmpotić je v svoji prepoznavni maniri  
z vehementno in ekspresivno barvito slikarsko govorico preinterpretirala to mojstrovino kot 
intimni poklon  velikemu renesančnemu mojstru in bogati sakralni dediščini Pirana. Slika  
bo na ogled do 5. decembra 2018. ❚ NM 

Fulvia Zudič (Koper, 1961) je po končani Srednji šoli za oblikovanje v Lju
bljani študirala slikarstvo na beneški akademiji, kjer je leta 1987 diplomi
rala pri prof. Fabriziu Plessiu. Nekaj let je poučevala likovno vzgojo na 
šolah v slovenski Istri, od leta 1996 je zaposlena na Comunità Autogesti
ta della nazionalità italiana Pirano — Samoupravni skupnosti italijanske 
narodnosti Piran kot organizatorka kulturnih prireditev. Od leta 1987, ko 
je imela prvo osebno razstavo, se je zvrstilo veliko število leteh; sodeluje 
na številnih skupinskih predstavitvah zlasti v Sloveniji, Italiji, na Hrva
škem in drugod. Uveljavljena je kot slikarka, izvrstna ilustratorka, kostu
mografka, scenografka, keramičarka, kar potrjujejo tudi prejete nacional
ne in mednarodne nagrade doma in v tujini (večkrat nagrajena na 
Mednarodnem slikarskem extemporu Piran, na Istria Nobilissima itd). Je 
dobitnica nagrade Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, 
raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre, letos pa je prejela Tar
tinijevo priznanje za kulturo Občine Piran. Živi in dela v Piranu.

Foto: Dragan Klarica

geometrijsko občuteno in vsekakor arhetipsko silhueto izbranega izseka 
vedute, pročelij, posamičnega stavbnega elementa ali drugih konkretnih 
detajlov. Tako nastali medprostori zaživijo s svojo prefinjeno barvitostjo, 
ki je zlasti na razstavljenih slikah mediteransko sončno občutena, vedno 
pa izzvana s trenutnim svetlobnim stanjem videnega urbanega izseka. 
 Monokromatska polja, znotraj katerih so opazna nežna in presojna ni
an siranja zlasti modrih vrednosti, se s črtnim elementom sinergično 
vizu alizirajo v novi likovni organizem, na videz otroško preprost, toda  
z in tim no občuteno shematizacijo upodobljenega skrivnostno vabljiv. 
Obis kovalec prepozna znane ulice, palače ali konkretne stavbne člene  
iz Pira na: podobe jasno označujejo žlahtno mestno stavbno dediščino in 
postanejo avtoričini hommagi najlepšemu, tistemu, česar obiskovalec ne 
vidi, znotraj starega mestnega jedra in vsemu izvornemu v piranski urba
ni ureditvi. Podobe ostajajo hkrati njen najbolj intimni poklon generaci
jam prednikov, ki so stoletja soustvarjali to tako zelo posebno in bogato 
materialno in duhovno zapuščino. Slike Fulvie Zudič tako postanejo 
svojski dokumenti »njenega« Pirana, torej mesta, ki je geografsko, etnič
no in civilizacijsko tako specifično in neprimerljivo. ❚ Nives Marvin
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Vrtec Mornarček v Unescovem projektu Naš kraj – njegova 
kulturna in naravna dediščina; Voda od mita do arhitekture

Piran, 1.—8. september 2018 
Slovesna podelitev nagrad in odprtje razstav  
v soboto, 8. septembra 2018, zvečer 

Obalne galerije Piran letos organizirajo že 53. med na rodno 
slikarsko prireditev Ex-tempore Piran 2018. V prvem septem
brskem tednu se bodo likovni ustvarjalci lahko prijavljali ter 
žigosali podlage v Monfortu v Portorožu, Ljubljani, Celju, 

Mariboru, Novi Gorici, Brežicah, Pulju in na Reki. Likovna dela morajo 
biti oddana v portoroškem Monfortu najpozneje do petka, 7. septembra, 
do 14. ure. Strokovna mednarodna žirija, ki jo letos sestavljajo Marco 
Puntin (Italija), Nadežda Elezović (Hrvaška), Andreja Hribernik (Slove
nija) in tajnica Majda Božeglav Japelj, bo opravila izbor del za razstavo 
in podelila nekatere nagrade, tudi najpomebnejši grand prix.

Extempore Piran je še danes ena izmed najbolj priljubljenih kultur
nih prireditev na Obali, ki že desetletja bogati kulturno dogajanje v 
umetniško obarvanem Piranu. Ostaja ena redkih likovnih manifestacij, 
ki omogoča zbirateljem, da si s svojo soudeležbo ustvarjajo kakovostne 
zbirke likovnih del. Pestra udeležba ljubiteljskih in šolanih, akademsko 
izobraženih likovnih ustvarjalcev različnih generacij iz več kot desetih 
držav pa dokazuje pomen in priljubljenost prireditve tudi v širšem, 
mednarodnem prostoru. Kot vedno bodo tudi letos teden extempora 
 zaznamovale številne spremljevalne prireditve, ki jih bodo organizirale 
Obalne galerije Piran in druge piranske kulturne ustanove. Najpomemb
nejša razstava izbranih in nagrajenih likovnih del bo v Mestni galeriji 
Piran na ogled od 8. septembra do 28. oktobra 2018; takrat bo možen 
tudi ogled širšega izbora slik v Monfortu v Portorožu. ❚ TS

Tudi letos so Obalne galerije Piran sodelovale z Vrtcem Mor narček Piran, ki je vključen  
v nacionalni Unescov projekt Naš kraj – njegova kulturna in naravna dediščina; Voda od  
mita do arhitekture.
Projekt se je konec maja sklenil z nastopom otrok vrtca Mornarček, iz enot Piran in 

 Portorož, v Gledališču Tartini v Piranu. Otroci so pokazali, kaj so se naučili in spoznali o pomenu 
vode za človeka nekoč in danes ter o vodnih virih kot dediščini vsega človeštva. Sledilo je odprtje 
razstave v Galeriji Herman Pečarič, kjer so bile predstav ljene vse stvaritve otrok o tej temi, ki so 
nastale v sodelovanju s krajevnimi ustanovami in strokovnjaki za vodne vire in arhitekturo. ❚ APK
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53. Mednarodni slikarski ex-tempore
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Napovedujemo
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Slike Tee Kralj in avtorski nakit Mojce Gazič v Galeriji Meduza v Kopru

Herman Pečarič in Viktor Birsa — razstava ob 110. obletnici rojstva

Jure Cihlař — pregledna razstava slik v Galeriji Loža v Kopru in Mestni galeriji Piran

Zgodilo se je … Robot solinar Boštjana Drinovca v razstavišču Monfort
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