
Galerija Loža Koper
Sandi Červek

36. Piranski  
dnevi arhitekture 
Mestna galerija Piran
Istra – Foto – International
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Slike

Galerija Loža, Koper
Odprtje: četrtek, 25. oktober 2018, ob 19.00
Trajanje: 25. oktober 2018–13. januar 2019

A leksander Červek trio – Intermezzo 
je spremenljiva prostorska postavi
tev, ki jo umetnik preigrava z odmi
kom od znanih in izjemno  zahtevnih 

likovnih dosežkov. Intermezzo je čas, ki sledi 
psihično in fizično napornemu snovanju t. i. 
črnih slik. Je predvsem nuja, da nakopičeno 
ustvarjalno napetost izprazni do zadnje used
line. Je odsev trenutnega stanja duha in primar
ne čutne zaznave. Je ustvarjalni nemir in je 
 že lja po odkrivanju novih izraznih poti. Ana
logno s pomenom v glasbi je tudi čas vmesnega 
stanja, stanja pred in po, vzrok in posledica, 
česar se Červek povsem zaveda. Kljub na videz 
lahkotnemu poigravanju z gledalci in s samim 
seboj – trio kot Sandi, Aleksander in trenutni 
navdih – je Intermezzo celovita in virtuozno 
uglašena prostorska postavitev. Je prostor 
 prehoda, kjer se srečujejo raznoliki ustvarjalni 
segmenti umetnika s širokim likovnim obzor
jem, ki nas vsakič znova izziva in drugače 
vznemirja.

Projekt je z različnimi avtorskimi postavit
vami od leta 2017 krožil od Črnomlja (Cerkev 
sv. Duha) preko Maribora (razstavišče Kibela /
MMC KIBLA) do rodne Murske Sobote (Galeri
ja Murska Sobota) in od tam pristal na drugem 
koncu Slovenije, ki je umetniku še posebej  
pri srcu. Tu je večkrat razstavljal, tu je morje, 
mo d ra ravnina, ki širi obzorje duha in kamor 
se vselej rad vrača. 

Aleksander Červek trio Intermezzo
Kar to ni, to je.

Njegova prva samostojna razstava v Obalnih 
galerijah Piran sega v leto 1990, ko je v Galeriji 
Meduza v Kopru prvič razstavil do takrat po
vsem neznane črne slike. Te abstraktne podobe, 
ki nastajajo od leta 1989 z eno samo, črno bar
vo, so Červeka postavile v vrh sodobne sloven
ske likovne umetnosti. S prehodom iz zgodnje
ga figuralnega obdobja v abstrakcijo je barve 
opustil ter se omejil na skrajno zahtevno in  
za slikarstvo nezanimivo črno. Odložil je čopič 
in uporabil slikarsko lopatico za oblikovanje 
go ste materije v strogo nadzorovano reliefno 
površino. Tako je nastal obsežen opus z nešte
timi različicami na videz podobnih toda nikoli 
enakih črnih platen, ki so na prvi pogled videti 
kot neprivlačne temne ploskve. Slike zaživijo 
šele s svetlobo in se z njo spreminjajo, ko po
gled potuje po razbrazdanem likovnem polju, 
ki je popolnoma podrejeno zornemu kotu in 
optičnim učinkom. V brazde ujeta svetloba 
sproži občutek gibanja in valovanja, žarčenje  
v snopih prehaja čez rob slikarske podlage v 
prostor med sliko in oko gledalca. Igra svetlobe 
in sence ustvarja magični kalejdoskop kontem
plativnih monokromnih stvaritev. Navezava 
nanje, čeprav jih tokrat ni na razstavi, je neiz
ogibna. »Signifikativno je, kako v velikih po
dobah v gradnji, z barvno modelacijo, struktu
rami nanosov, mestoma v efektnih svetlobnih 
pramenih, v tej medigri, razkriva temelje in 
 recepcijo svojih kanonskih črnih slik«, je ob 

razstavi Intermezzo v galeriji Murska Sobota 
zapisal likovni kritik Janez Balažic. V tej med
igri so v posameznih sklopih skriti fragmenti 
črne slike kot najbolj sublimne in žlahtne ob
like te izrazito avtorske slikarske poetike. 

Na veliki osebni razstavi v ljubljanski  Mestni 
galeriji leta 2012 je Červek presenetil, ko je ob 
celovitem opusu ikoničnih črnih podob prvič 
razstavil barvne oljne pastele malega formata, 
ki nastajajo vse od leta 1992. Leto pozneje smo 
jih videli tudi na razstavi Tihi sopotniki v Gale
riji Meduza v Kopru, kjer so bili postavljeni  
v dialog z abstraktnimi črnimi platni. Po pred
hodnem mentalnem procesu slednje pri iz
vedbi zahtevajo izjemno natančnost in koncen
tracijo. Nasprotno pa barvni pasteli in vsi cikli, 
kamor občasno pobegne, nastajajo povsem 
spontano in nezavedno. Slika je vselej grajena 
sproščeno, z nenadzorovanimi potezami in z 
veliko mero eksperimentiranja. Ko so podobe 
barvite, so to nežni pastelni odtenki, ujeti  
v sivo ali črno poudarjeno risbo. Navdih za 
mo tive prihaja iz neposredne bližine, trenutne 
 realnosti ali spomina. Umetnik črnine je tukaj 
razgaljen; otresel se je najbolj skritih intimnih 
ovir in se prepustil popolni ustvarjalni  svobodi. 
Zato je sproščeno igriv in radosten.

Aleksander Červek trio – Intermezzo, ki je 
na svoji poti pustil različne sledi, v Galeriji 
Loža v Kopru končuje svojo pot. V primerjavi  
s prejšnjimi postavitvami, na katerih so se med 
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drugim zvrstila najbolj provokativna dela, na 
primer ready made objekti kot neodzivni nemi 
poslušalci, nylon slike iz ženskih najlonk, ki jih 
napenja in zareže v senzibilno erotične podobe, 
ter viseči objekti v obliki falusov, prav tako iz 
ženskih nogavic, z izrazito močnim erotičnim 
nabojem, je Intermezzo v koprski galeriji očiš
čen lahkotnih vsebin in igre je konec. Ustvar
jalni kaos se je polegel in Červek se vrača k 
vedno bolj napornemu in zahtevnemu  slikanju. 
Prevladujejo črnobeli odtenki, na razstavi je 
barve le za okus v ciklu Slika nima naslova iz 
leta 2016, ki v kompoziciji in koloritu spominja 
na povečave barvnih oljnih pastelov. Na malih 
platnih kvadratnih oblik, ki so nastajala od 
 poletja pa vse do razstave, je s prikrivanjem  
in odkrivanjem številnih plasti črnobelih 
odtenkov kompozicija izčiščena. Rahlo prosoj
ni nanosi akrilnih barv dajejo prepoznavnim 
in abstraktnim motivom posebno globino in 
volumen. Červek s predahi potuje od slike do 
slike, postopek plastenja, nadslikave in pod
slikave, je dolgotrajen in veliko zahtevnejši od 
hitre risarske poteze. Podobno so grajena tudi 
manjša dela na papirju, kjer barvno plastenje 
pogosto preide v kolaž. Oblike ostajajo mehke 
in skladne z izstopajočo elipso, ki se pojavi  
že na kolažih iz leta 1998. Vse te manjše likov
ne zapise na razstavi povezuje skupen naslov 
Intermezzo, »medigra v medigri«. 

Osrednji del postavitve so slike večjih 
forma tov iz cikla Kar to ni, to je. Na slikarski 
podlagi iz nežnega vzorca izstopajo črne 
 za obljene forme s slutnjo predmeta. Povsem 
 drugače in globlje dojamemo sliko od blizu. 
Opazne teksture temnih barvnih nanosov 
mehčajo monokromno površino in ustvarjajo 
občutek plastične dimenzije. Likovna zgodba 
se zliva z estetsko strukturo besed, ki zapol
njujejo svetlo slikovno polje. Dekorativnost 
 pisave se v trenutku razblini, ko se soočimo  
z njeno vsebino. Ponavljajoči se ročni zapisi 
nam v spomin prikličejo mantro neskončnih 
črnih brazd. Z nezavednim in spontanim 
zapisovanjem utrinkov, kaj ta slika ni, avtor 
 popolnoma zmede našo prvotno percepcijo. 
Potegne nas v razmišljanje, ki presega čutno 
zaznavo, medtem ko se sam preizprašuje  
o statusu svojih slik in smislu lastne ustvar
jalnosti. ❚ Tatjana Sirk

Sandi Červek (Murska Sobota, 1960) je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in 
leta 1985 diplomiral pri prof. Gustavu Gnamušu. Ukvarja se s slikarstvom, risbo, grafiko, ilustracijo 
in oblikovanjem. Od leta 1982 je imel preko 60 samostojnih in sodeloval na še več skupinskih 
 razstavah doma in v tujini. Njegova dela hranijo v vseh pomembnih javnih in zasebnih zbirkah  
v Slo veniji in tujini. Živi in ustvarja v Murski Soboti.
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36. Piranski dnevi arhitekture 
36. mednarodna arhitekturna konferenca  
Piranski dnevi arhitekture 2018

Sobota, 17. november 2018 ob 10. uri, Gledališče Tartini, Piran

Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor

Tema: Arhitektura je kultura.

V današnjih časih ni nič dokončno izborjenega. Za vse se je 
 potrebno znova in znova boriti. Tudi dobra arhitektura ni sama 
po sebi umevna, čeprav je najpomembnejši del družbene nad
gradnje, ki ji pravimo kultura. Arhitektura ni gospodarska de

javnost, usmerjena k dobičku, ampak družbo plemeniti in ji daje smisel. 
Dobra arhitektura ni nekaj, kar potrebujemo za preživetje, ampak za 
življenje samo, v njegovi najžlahtnejši obliki. Zavedamo se pomena na
rave in jo ščitimo, večino časa pa bivamo v mestih, naseljih in stavbah, 
ki jih je ustvaril človek. Zato je pomembno, da nas umetno okolje navdi
huje, podobno kot narava. Da ustvarja ambiente, atmosfero in poglede, 
ki bogatijo naše življenje. In dobra arhitektura to zmore.

Predavatelji

❚  Gernot Hertl, Avstrija
❚  Amir Vuk Zec, Bosna in Herzegovina
❚  McCullough Mulvin Architects, Irska
❚  Palmar Kristmundsson, Islandija
❚  Pedevilla architetti, Italija
❚  Dekleva Gregorič arhitekti, Slovenija
❚  Unparelld’arquitectes, Španija

Mladi predavatelji

❚  Aljoša Kotnjek, Slovenija
❚  Žan Šabeder, Nikolaj Salaj, DIH . VPIH: delavnica, Fakulteta  

za  arhitekturo Univerze v Ljubljani 
študenti: Nikolaj Salaj, Žan Šabeder, Kaja Stopar, Melani Peer, 
 Gregor Vidmar, Marija Plavčak, Antonija Rubič, Monika Rečnik, 
 Gregor Siročić, Emanuela Zavec, Gorana Trbić  
mentor: izr. prof. Vasa J. Perović 
somentorja: asist. Anja Vidic, teh. sod. Jure Grohar

Program

❚  Četrtek, 15. november 2018

18:00, Mestna knjižnica Piran
Z Igi Špicem spoznavamo Pariz in ustvarjamo Center Pompidou
Delavnica Igriva arhitektura, Center arhitekture, mentorica Špela 
Kuhar

19:30, Apollonijeva palača
Kultura odprtega prostora
Razstava, ABAKKUM, Zavod za krajino, kulturo in umetnost 
Na ogled do 23. 11. 2018, vsak dan 11:00–13:00 in 17:00–19:00.

❚  Petek, 16. november 2018

18:30, Mestna knjižnica Piran
Jože Plečnik: kako ga gledati, kako ga razumeti?
Predavanje: Andrej Hrausky

❚  Sobota, 17. november 2018

18:30, Galerija Herman Pečarič
Sončna stran modernizma: Turistična arhitektura v Hrvaški in 
 Sloveniji
Razstava: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  
Galerija Dessa

20:00, Razstavišče Monfort
Piranesi 2018: odprtje razstave in slovesna podelitev nagrade
PDA druženje s kulinariko kuharskega mojstra Boruta Jovana in glasbo

22:30, Bar Cafinho 
After party

Več informacij, prijava in fotografije so na www.pida.si.

Razstave v Razstavišču Monfort bodo na ogled do 16. decembra 2018.
Razstava v Galeriji Herman Pečarič bo na ogled do 13. januarja 2019. ❚

Foto: Miran Kambič

Foto: Lenart Megušar & Antonia Rubić Foto: Aljoša Kotnjek

Foto: Gustav Willeit

Hertl Architekten, 
Gartenhaus

 McCullough Mulvin  
Architects, Thapar, University 
Student Accommodation

Dekleva Gregorič 
arhitekti, Kampus 
Livade

 Pedevilla architetti,  
Hotel Buhelwirt, 2017

Palmar  
Krist mundsson,  

BHM Cabins

Unparelld’arquitectes,  
Agora

DIH . VPIH
Aljoša  
Kotnjek

Foto: Walter Ebenhofer

Foto: Damir Dautbegović

Foto: Christian Richters

Amir Vuk Zec,  
Hotel Pino Nature

Foto: Rafael Phino

Foto: José Hevia
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Fotografija iz zbirk  
Obalnih galerij Piran

Mestna galerija, Piran
Odprtje: petek, 7. december 2018
Trajanje: 7. december 2018–24. marec 2019

Tematska razstava Istra – Foto – Inter-
national, fotografija iz zbirk Obalnih 
galerij Piran, posega v segment med
narodne fotografske zbirke, ki do sedaj 

še ni bila vsebinsko raziskana in strokovno 
ovrednotena. Poudarek je na delih iz sedem
desetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, 
nastalih kot rezultat razstavne dejavnosti Obal
nih galerij Piran, ki so bile, skupaj z nekaterimi 
slovenskimi fotografi, soorganizatorke kolonij 
in mednarodnih fotografskih razstav. 

Na pobudo Jožeta Kološe  Kološa (1920–1998), 
v slovenski Istri živečega prekmurskega foto
grafa, je bila leta 1972 ustanovljena skupina 
Neodvisni fotografi. Pomenila je začetek med
narodne fotografske kolonije in bienala Košta
bona ter istoimenske bienalne prireditve kom
binirane fotografije. Skupina – poleg Kološe so 
bili ustanovni člani še Miran Mišo Hochstätter, 
Milan Kumar in Marjan Pfeifer – je s fotograf
skimi objektivi beležila odmiranje istrske 
 kra jine: odhajanje prebivalstva in propadanje 
 tradicionalne arhitekturne dediščine. Akcija je 
spodbudila razmah fotografske dejavnosti na 
Slovenski obali. 

Kološa, ki velja za avtorja pojmov Koštabona 
(Umiranje vasi) in kombinirana fotografija 
 (Fotografija brez omejitev), je bil tudi pobud
nik Fotogalerije v Kopru (1974), prve take vrste 
v takratni Jugoslaviji. Koprska galerija Loža, 
ustvarjena v sklopu omenjenih prireditev, je 
bila prostor, v katerem so bile fotografije tudi 
najpogosteje razstavljene. 

Zaradi velikega števila izbranega foto graf
skega gradiva štiridesetih različnih avtorjev 
(Bar bara Freeman, Christian Wachter, Peter 
Koc jančič, Branko Lenart, Rafael Podobnik, 
Ze non Harasyn, Maurizio Camerani …) bo 
 tematska razstava na ogled v piranski Mestni 
 galeriji. Kustos razstave je Vasja NagyHof
bauer. ❚ MBJ

Istra – Foto – International

Mišo & Zoran Hochstätter, 
Morte Saison 81, 1981, 

fotografija, 50 x 35 cm
(zgoraj)

Jože Kološa - Kološ,  
Likovna kolonija 1, 1976, 

fotografija, 70 x 50 cm
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Ex-tempore Piran 2018  
so zaznamovale ženske  
likovne ustvarjalke 

Obalne galerije Piran so v začetku 
sep tembra uspešno organizirale že 
53. mednarodni slikarski ex-tempore. 
Odkupne nagrade so podelili zvesti 

zasebni in javni zbiratelji, med njimi tudi Obči
na Piran, najvišjo nagrado grand prix in  nagrado 
za mladega avtorja pa Obalne galerije Piran. 
Izbor nagrajenih likovnih del je opravila med
narodna strokovna žirija, nekateri zbiratelji pa 
so se odločili po lastnem izboru. Žirijo so letos 
sestavljali Marco Puntin (Italija), Nadežda Ele-
zović (Hrvaška), Andreja Hribernik (Slovenija) 
in tajnica Majda Božeglav Japelj. Kot vedno je 
opravila izbor del za razstavo in podelila neka
tere nagrade, med njimi najpomembnejši grand 
prix. Svojo odločitev, da kljub nagradi za mla
dega avtorja tudi najpomembnejšo nagrado 
 po deli mladi umetnici Tini Konec, je utemeljila: 

»Monokromno delo Tine Konec z naslovom 
Kristalizacija na prvi pogled povezuje enostavnost 
in jasnost podobe s kompleksno in dovršeno tehni-
ko. Tematsko se delo navezuje na naravo, dejansko 
pa pri gledalcu vzbuja kontemplacijo o odnosu med 

Tina Konec (zgoraj)
Miriam Elettra Vaccari (levo)
Nagrajenci Ex-tempora Piran 2018 (spodaj)

celoto in njenimi delci: fraktali. Črta v delu ni dominantna,  
saj prevladujeta ploskev in način, kako je ta zapolnjena, kar 
delu daje subtilen slikarski značaj.« 

Nagrada za mladega avtorja je letos ostala v Piranu. 
Prejela jo je Miriam Elettra Vaccari za izstopajoče likovno 
delo, o katerem je žirija napisala: 

»Minimalistično in konceptualno zastavljeno delo Miriam 
Elletre Vaccari je narejeno s tehniko vezenja. Pri izrisu prstnega 
odtisa šiv deluje kot črta. Simbol in pomen dela je na ta način 
zajet v samo tehniko, kot tudi v figuralni motiv. V kompoziciji 
se podoba prstnega odtisa razblinja na dnu, kar lahko beremo 
kot prispodobo za družbeno globalizirano aktualnost, ki kaže na 
vprašanje stabilnosti, individualne, etnične, narodne, religiozne, 
seksualne, kulturne in vseh ostalih identitet. Ne nazadnje pa 
delo odpira tudi vprašanje tradicionalne vloge ženske in hkrati 
ženske kot umetnice.« ❚ TS
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Kiparimo skupaj
Osnovnošolci na Forma vivi Portorož 

Osnovna šola Sečovlje je v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran organizirala se 
daj že tradicionalno, četrto mednarodno delavnico osnovnih šol. Delavnica Kiparimo 
skupaj je potekala v edinstvenem okolju na Forma vivi v Seči nad Portorožem. Po 
kratkem pregledu zgodovine Forma vive in sprehodu med skulpturami se je 16 iz

branih (med nadarjenimi) učencev lotilo ustvarjanja iz siporeksa pod vodstvom kiparja Mihe 
Pečarja. Delavnice so se udeležile OŠ Mate Balota Buje, SE De Amicis Buie, SE VEDC Pirano 
in OŠ Sečovlje. Končni izdelki bodo razstavljeni ter bodo krožili med naštetimi šolami. ❚ AP

Spomnim se tistega dne, ko si …
Llalloshijeva likovna spoved v cerkvi na piranski punti

V Piranu živeči kosovski umetnik Gani Llalloshi (Priština, 1965) 
je v sklopu tradicionalne slikarske prireditve Ex tempore 2018 
v piranski Cerkvi Marije Zdravja predstavil svojo zadnjo pro
stor sko postavitev (kustosinja Nives Marvin). Llalloshi – rojen 

je bil na Kosovu, likovno umetnost je študiral v Ljubljani, Berlinu in Pa
rizu – velja za izjemno aktivnega ustvarjalca. Avtorjeve zgodnje slikar ske 
začetke je obvladovala abstrakcija, v vsem njegovem kasnejšem opusu 
pa figuralna govorica, ki se navezuje na elemente zgodovinskega pop 
arta, pa tudi polpretekle fotorealistične izkušnje. Ta forma mu dopušča 
bolj zavzeto držo pri komentiranju realnosti našega časa, zlasti zato, ker 
se vsebina slik pogosto dotika sočasnih, tudi bolečih dogajanj v njegovi 
deželi, razpeti med preteklostjo in vizijo prihodnosti, v kateri se posto
poma udejanja kolektivna želja kosovskih Albancev po neodvisnosti. 

Llalloshi slikanje tu in tam prekine s prostorskimi projekti, pri kate
rih se skozi ironijo in avtoironijo najraje dotika aktualnih družbeno kri
tičnih vsebin. Zadnja, vsaj po naslovu sodeč – Spomni se tistega dne, ko  
si prišla, kot da bi padla z neba – morda ne sodi v te okvire, saj s svojim 
sporočilom prestopa v sfero spominov, avtorefleksije, s psihološkimi in 
introspekcijskimi poudarki. Ta stopnja umetnikovega raziskovanja kaže 
na izločanje odvečnega, neke vrste čiščenje, postopek, kjer avtor zane
mari kopičenje znakovnega, predmetnega, in se razbremenjeno osredo
toča na eno samo referenčno točko. 

Živordeča konstrukcija, ki obvladuje jedro baročne cerkve na piran
ski punti, spominja na slap. Čeprav brez vidnega izvira – vznikne nekje 
na sredini pod stropom – se na svoji poti odtekanja razširi in na koncu 
povsem preplavi velik del površine kamnitega tlaka. Celota spodbuja 
dramatično in obenem veličastno scenografijo občutkov. Bleščeča rdečina 
je sestavljena iz mrežnega spleta papirnatih cvetov na podlagi iz jute, ki 
spominjajo na bogate girlande, s katerimi v nekaterih deželah obeležuje
jo praznične obrede. Prostor se na nek način spreminja v nematerialno 
esenco, ki ga obvladuje ena sama barva – rdeča. Rdeča združuje v sebi 
idejo o fizičnosti, obenem pa ohranja tudi nekaj tiste absolutne svetosti, 
v kateri prepoznavamo simbolično barvo krščanskega mučeništva. Skriv
nostni izliv je metafora iztekanja časa, življenjskega toka, pa tudi pri
spo doba trpečih prehodov, ki so del vsakega posameznika in ne ovr glji vo 
povezujejo življenje, ljubezen in smrt. ❚ Majda Božeglav Japelj Instalacija je bila na ogled do 30. septembra 2018.
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Foto: arhiv OGP



8

Zgodilo se je … Simon Vovk, lanski zmagovalec Ex-tempora Piran v kategoriji mladih, v Galeriji Herman Pečarič

Ex-tempore Piran 2018 – od mednarodne žirije do odprtja razstave v Mestni galeriji
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Jazbec in tretji svet Marka Kocipra z ekipo Stripburgerja v Galeriji Meduza v Kopru


