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Uporabljam ali opazujem? je naslov 
osebne razstave Eneja Gale 
 (kustosinja Majda Božeglav 
 Japelj), obetavnega slovenskega 

umetnika, ki živi in deluje med Italijo in 
Slovenijo. Zadnji dogodek v programu tra
dicionalne multimedialne prireditve Festi
val Mara vee Fiction je tudi tokrat nastal  
v organizaciji Društva Maravee – njegova 
idejna pobudnica, organizatorka in ku ra tor
ka je italijanska likovna kritičarka Sabrina 
Zannier – ter v sodelovanju z Obalnimi 

Festival Maravee 2018 – XVII. edicija

Maravee Fiction Enej Gala 
Uporabljam ali opazujem?

Prostorska postavitev

Galerija Loža Koper
Odprtje: petek, 25. januar 2019, ob 18:00
Trajanje: 25. januar–10. marec 2019

Popravljen predmet (mlinček), 2018,  
mešana tehnika

Popravljen predmet (M1 Garand), 2017,  
mešana tehnika

Popravljen predmet (klešče), 2017,  
mešana tehnika

 galerijami Piran in Avtonomno pokrajino 
FurlanijoJulijsko krajino, ob podpori pod
jetja Gervasoni.

Uporabljam ali opazujem?
Prostorska postavitev Eneja Gale postavlja 
v ospredje odnos med vizijo in vizionar
stvom, predmetnostjo in subjektivnostjo, 

ob opazovanju aktivnega ustvarjalnega pro
stora, v odnosu realnost–fikcija, kot nekak
šen pogled onkraj, ki ustvarja emocije in 
 aktivno prisotnost gledalca. 

Umetnik je pozoren opazovalec sodobne 
družbe, v kateri kriza racionalnega spod
bu ja razmah pretvarjanja. Ta koncept se 
krepi v pozitivnem sprejemanju snovanja, 
projek tiranja in predstavljanja, ki ga pove
zuje svo bodna ustvarjalnost. Pri tem se s 
pomočjo etimologije latinske besede fingere 
(ust va riti, izdelati) lahko navežemo na kate
rokoli obliko ustvarjalne pripovedi. Svetovi 
fikcije se torej na resničnost opirajo s po
dobnostjo in v komunikaciji z realnim sve
tom na nivoju fiziološkega, psihološkega, 
čustvenega in moralnega. 

Obetaven slovenski umetnik mlajše ge
neracije postavlja v sklopu festivala odnos 
med resničnim in umišljenim, med umet
nostjo in oblikovanjem, kot motrenjem, 
opazovanjem umetniškega dela, in njegovo 
uporabno funkcijo. S serijo Popravljenih 
predmetov umetnik vtisne škarjam, očalom, 
puškam, kozarcem, skodelicam, izvijačem 

… in celo vtičnicam občutljivo konceptu
alno življenje. To so drobne sledi neke 
 obnovljene, “popravljene”, domišljene in 
vnovič najdene vsakdanjosti. 

Izbrani predmeti omogočajo nekakšen 
oblazinjen, pritajen oziroma previden ko
rak neke poti, premikanja, ki sproža glo
boko zavedanje samega sebe v odnosu do 
drugega. Kje živim, kje stanujem, s kom in 
s čim se povezujem? Nič ne ostane neopa
ženo in nesluteno, če lahko vsak, še najbolj 
banalen predmet doživi korenito spremem
bo, transformacijo, ki ga pogoltne v proces 
prehoda od tu do tam. Enej Gala nas vodi 
za roko po tej vznemirljivi poti, da se nam 
na tanki črti med resničnim in umišljenim 
razkrije moč čudenja, osuplosti in očarano
sti. Galovo insceniranje nadrealne dimen
zije se pri Maravee Fiction osredinja na pre
oblikovanje običajnih predmetov v nekaj 
povsem drugega. Njihova funkcija, uporab
nost, zamrzne v negaciji človeškega posega 
in v onemogočanju njegove uporabnosti. 
Ravno tu vznika meja med umetnostjo  
in dizajnom, med domačim življenjem in 
 vi zionarstvom, med vizijo in eksistenco.  
Tu se zariše most med dvema projektoma, 
Maravee Fiction in Maravee Object, ki ga 
 načrtujemo v naslednji ediciji. Slednji bo 
izpostavil pomen predmeta v njegovem 



Enej Gala (Ljubljana, 1990), predstavnik 
milenijske generacije primorskih umetni
kov, je prve vidne uspehe požel v italijan
skem likovnem prostoru, kjer je tudi začel 
svojo likovno formacijo. Po triletnem študiju 
slikarstva v Benetkah je izobraževanje na
daljeval v Rotterdamu (William De Kooning 
Academy of Fine Arts) in ga zaključil z ma
gisterijem na beneški akademiji. Obenem 
je pripravljal osebne razstave ter se doma 
in na tujem udeleževal izbranih skupinskih 
razstav (Albanija, Senegal, Italija, Slovenija, 
Portugalska, Črna gora …). Med osebnimi 
izstopata The Stable v beneški Galeriji 
AplusA (2015) in Prefabrick v galeriji Fab
brica del Vapore v Milanu (2016), ki sta 
 pritegnili pozornost tamkajšnjih medijev in 
stroke. Bogat je tudi nabor skupinskih raz
stav, med katerimi izstopajo Nuova pittura 
italiana v Beogradu in Lizboni (2014),  
11. bienale afriške umetnosti Dak’Art v 
 Dakarju, Senegal (2014), 31. mednarodni 
grafični bienale v Ljubljani (2015) in This  
is Today v Obalnih galerijah Piran (2016).  
V času študija (2013) je prejel delovno šti
pendijo mladih, ki jo razpisuje ugledna 
 beneška Fondacija Bevilaqua la Masa, dve 
leti kasneje pa nagrado Walking with Art 
Stonefly Prize. Številne so objave o njego
vem delu v domačem, še številnejše pa v 
tujem tisku (Artforum, Nero Magazine, 2015, 
Flashart, 2016; IO, Donna 2016; Panorama, 
2016; Rendevouz de la Mode, 2018),  
s katerimi je okrepil svojo prepoznavnost 
tudi v mednarodnem prostoru. ❚ MBJ

Darja Miklaužič 
Osabosa No. 02

Oblikovanje tekstilnih vzorcev

Galerija Meduza Koper
Odprtje: sreda. 30. januar 2019, ob 19.00
Trajanje: 30. januar–17. februar 2019 

Darja Miklaužič je tekstilna oblikoval
ka z dolgoletno prakso in izjemnim 
ustvarjalnim opusom. Dodiplomski 
in magistrski študij je opravila na 

 Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil Nara
voslovnotehniške fakultete Univerze v Ljub ljani. 

Okoliščine so narekovale, da je že takoj po 
končani izobrazbi svoje delovanje usmerila v 
tujino. Samostojno ali v sodelovanju z ateljeji  
v Veliki Britaniji, Italiji, Združenih državah 
Amerike se uspešno osredotoča predvsem na 
sodelovanje s številnimi in pomembnimi obli ko
valskimi studiji, tekstilnimi tovarnami in trgov
skimi hišami. Med njimi so najvidnejši: Emporio 
Armani, Sirpi, Prada, Clerici Tessuto, Osti nelli 
Seta, Guarisco, Verbeek Design, Monteoliveto, 
Wakefield Design Studio …

Svoje delo je doslej razstavljala na vrsti pre
stižnih javnih predstavitev, kot so Fabric Start 
München, Hotel Obir, Železna Kapla … Zadnja 
leta je navzoča tudi na mednarodnem sejmu 
Premiere Vision New York. Pri nas je razstav lja
la v galerijah Equrna in Alkatraz v Ljubljani,  
v Pokrajinskem muzeju Ptuj ter Galeriji Meduza 
v Kopru, kjer smo njeno delo prvič predstavili 
pred devetimi leti.

Na pričujoči razstavi v Galeriji Meduza pred
stavlja izbor iz izjemno obsežne produkcije. Gle
dalca povabi v množico s stropa visečih  svilenih 
potiskov, ki navdušujejo z barvno in oblikovno 
raznolikostjo ter subtilnim nagovorom.

»Ob ogledovanju tekstilnih vzorcev Darje 
Miklaužič se porodi vprašanje, ali je sploh kak
šna razlika med sliko, ki jo ustvari slikar, in 
nje nimi vzorci, pa naj bodo to odtisi na svileni 
tkanini ali digitalne podobe na monitorju. Prav 
nobenih ovir ni, da ne bi mogli videti njenih 
tek stilnih kosov, morda močno povečanih, raz
petih na podokvir ali kako drugače razstavljenih 
v galeriji. Ko bi iz sence anonimnosti presto pili 
v polje javnega predstavljanja, saj so vendar 
stvaritve kreativnega duha, ustvarjene iz nič. 
Pri tem seveda takoj pomislimo na mož nost,  
da bi s svojim miselnim obratom posegli  
v izvorno značilnost oblikovanja – v njegovo 
uporabnost – in s tem narušili privilegiran 
 status umetnosti … 

Njeno vizualno delo je neskončna, samo
stojno bivajoča struktura brez robov in brez 
omejitev. Podoba ni predmet, ki ga zamejujejo 
zgornji, spodnji, levi in desni rob, kar je boleča 
omejitev slike, kajti eksistencialno jedro ust
varjalnosti je zlito z idejo samo in zakodirano  
v  vizualni strukturi, ki ima možnost za ne
skončno ekspanzijo v vse smeri. Mar ni to 
skrajna predstava vsakega vizualnega ustvar
jalca,  namreč misel o poziciji slike, ki mental
nemu slikovnemu polju podeli idealen, razliva
joč se status podobe?« (iz besedila ob razstavi)  
❚ DK 
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konstantnem dialogu z gestualnostjo člo veš
kega telesa, tudi tam, kjer bo princip funk
cionalnosti v resnici onemogočen, v sub
jektivnem smislu pa bo nanjo opozarjal. 

Uporabljam ali opazujem? zaključuje pro
gram dogodkov in razstav v letu 2018 in 
simbolično napoveduje naslednjega. Pri 
tem želi poudariti projektnost Maravee  
v znamenju spremenljivosti, v tenziji med 
kontinuiteto in različnostjo. Proces, ki v 
poetiki Eneja Gale korenini v vztrajnosti  
in različnosti, med preteklostjo in se da
njost jo, vpetostjo v neko okolje in preha
janjem iz prostora v prostor.

V prehajanju od uporabnih predmetov 
do malih skulptur in instalacij postavlja 
umetnik v ospredje protagonizem ne na
vad nih osebkov, razpetih med vlogami ob
jektov in subjektov, med uporabnostjo in 
identiteto. Včasih predmet postane žival 
(klešče se spremenijo v pelikana) ali puška, 
ki razkriva embrionalno stanje bitja z rasto
čim krilom, ali posodica, ki bi lahko bila 
tudi insekt, žuželka v razvoju, ali entiteta  
v dekompoziciji. Ponudijo se nam zanimivi 
osebki ali – bolje – namišljeni liki, ki jih 
sugerirajo mutacije izvijačev v gimnastič
nih pozah ali v pozah, doseženih z razkri
vanjem in sestavljanjem električnih vtič
nic, z magično zgradbo oblik nestabilnega 
ravnovesja. Videno spominja na nekakšne 
brbotajoče množice nenavadnih, bizarnih 
figur, rojenih z natančnim opazovanjem 
resničnosti, a s pridihom subtilno preprič
ljive ironične vene. ❚ Sabrina Zannier
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V lanskem decembru se je 47 učencev Osnovne šole Elvire 
Vatovec Prade udeležilo vodstva in ogleda razstave 
 Marka Kocipra Jazbec in tretji svet v Galeriji Meduza 
 Koper. V svet stripa, njegovega snovanja in nastajanja 

jih je popeljal stripavtor in pedagog Matej Kocjan - Koco, nagra
jenec Tíntinega stripovskega natečaja leta 2017. 

Obalne galerije Piran namreč v sodelovanju s Stripburgerjem/
Forum Ljubljana pripravljajo cikel treh samostojnih razstav 
uveljavljenih slovenskih stripovskih avtorjev (Marko Kociper, 
 Andrej Štular in David Krančan), ki se bodo do leta 2020 zvrstile 
v koprski galeriji v okviru slovenskega festivala stripa TINTA. 

Prva v nizu je bila razstava Marka Kocipra, na ogled do začetka 
januarja 2019. Tudi tokrat je v ospredju junak, katerega hudo muš
ne in izzivalne prigode avtor vztrajno beleži že več let: nepremag
ljivi Jazbec se v četrtem delu svoje epopeje znajde v čisto pravi 
džungli, kjer mu skrivnostna bitja ukradejo ključne dobrine, 
 potrebne za preživetje v negostoljubnem okolju. Neustrašni junak 
pa se jih zato odpravi iskat … in začne se še ena izmed Jazbečevih 
avantur.

Na razstavi je bila predstavljena tudi Jazbečeva dnevna soba,  
s čimer se je klasična razstavna predstavitev spremenila v doma
čen stripovskolikovni ambient, obogaten s kiparskimi deli Roka 
Moharja in Marka A. Kovačiča. 

Učenci so po bližnjem srečanju s stripom in nastajanjem letega 
ustvarjali pod mentorstvom likovnih pedagoginj Ksenije Pfeifer in 
Nives Markovič. V mesecu dni so ustvarili svoje lastne, avtorske 
stripe, ki so, po zaključku razstave Marka Kocipra, v januarju 2019 
razstavljeni v Galeriji Meduza Koper. ❚ Ana Papež Križaj

Učenci OŠ Elvire Vatovec na obisku Jazbečeve dnevne sobe
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Večer pred letošnjim slovenskim 
kulturnim praznikom bo kot 
uvod v ta dan potekal med Pre
pleti Sandre Kump Crasnich v 

Galeriji Herman Pečariča v Piranu.
Domačinka Sandra Kump Crasnich je 

diplomirala iz gra fike in slikarstva na Aka
demiji lepih umetnosti v Benetkah. Pozne je 
je obiskovala grafično specialko na Aka
demiji likovnih umetnosti v Ljubljani in 
 tečaj grafike na Mednarodni grafični šoli  
v Benetkah.

Ustvarjati je zanjo ozavestiti sanje, kate
rih osnovno vsebino poznamo, toda ta osta
ja ovita v nejasno meglico, iz katere na tre
nutke poblisne spominjanje. Vsako ustvar
jalno delo je odstiranje tega megličastega 
zastora, toda nikoli se ne ve, kaj natančno 
se bo odkrilo za njim. Je potovanje, ki po
gosto vodi v neznano smer, po nepredvid
ljivih poteh, in pri katerem končen cilj/po
doba ni in ne more biti jasno določen/a.

Sandra Kump Crasnich si s slikarstvom 
in grafiko skuša izostriti misli ter sporočiti 
bistvo. Na razstavi Prepleti je zaobjet del 
njenega celotnega opusa, prikazano je nje
no delovanje skozi čas, od akvarelov, do 
pastelov in grafike, ki ji je blizu že od otroš
kih let, ko ji je mama (učiteljica likovne 
vzgoje) predstavila tehniki monotipije ter 
linoreza.

S tehniko pastela na bombažno podlago 
umetnica dosega bogato slojevanje barv in 
s tem močnejše svetlobne ter barvne kon
traste. Žametno učinkovanje pastelov pa 
daje tudi skrivnosten pridih temam, ki so 
vse v povezavi z intimnostjo. Temo ljubez ni, 
intimnosti in povezanosti med ljudmi v 
 zadnjem obdobju preoblikuje in obdeluje 
skozi bolj ali manj znane mitološke, biblične 
in literarne pripovedi. Osnovne izpoved ne 
misli slik so medsebojni odnosi, iskanje, 
srečanje ali (prisilno) odpovedovanje ter 
trpljenje, ki sledi odpovedi ljubljeni osebi.

Navdušenju nad grafiko na Akademiji 
sta botrovala prisotnost odličnih profesor
jev (Paolo Scoglio, Jacopo Abis) in spod
budno delovno vzdušje. Bistvo tega medija 
je kontrast, črno in belo, ter vmesne grada
cije, ki jih je mogoče doseči z določenimi 
tehnikami (npr. akvatinta). Delo na matrici, 
graviranje in preizkušanje različnih vrst 
jedkanja je tipajoče približevanje udejanje
ni zamisli, ki tudi zaradi zrcalne podobe 
ostaja uganka do končnega odtisa.

Teme so najrazličnejše, od portretov do 
intimnih sanjskih podob, in največkrat iz
hajajo iz naključno izdelanih skic ali bež nih 
vtisov. ❚ Ana Papež Križaj

Rdeča nit,  
1991, pastel,  
70 x 80 cm

Sanjski let, 2004, akvatinta – suha igla, 52 x 74 cm

Napovedujemo

Sandra Kump  
Crasnich Prepletanja 

Pasteli in grafike 

Galerija Herman Pečarič
Odprtje: četrtek, 7. februar 2019, ob 19.00
Trajanje: 7. februar–14. april 2019
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Dijaki v ateljeju je projekt, ki vse
binsko nadgrajuje likovni na
tečaj Tokrat je na sceni … Leta 
2005 ga je zasnovala tržaška 

 likovna umetnica Lorena Matic in se izvaja 
pod okriljem kulturnega društva Opera 
Viva iz Trsta. Tema natečaja se iz leta v 
leto spreminja in je povezana z aktualnim 
družbenim dogajanjem ter problematiko 
sodobnega časa. Pedagoškorazstavni 
 projekt, pri katerem že vrsto let sodelujejo 
tudi Obalne galerije Piran, je namenjen 
sred nje šolcem iz Trsta, Vidma, Gorice  
in Kopra. Poteka vse šolsko leto v obliki 
ustvarjalnih delavnic z mentorji, razstav  
in sodelovanja na mednarodnem natečaju. 
Mednarodna žirija, ki jo letos sestavljajo 
Adriano Morettin, Lorena Matic, Ana Papež 
Križaj, Fulvia Zudič in Sabrina Zannier, je 
ocenila in izbrala najboljša dela za nagrade. 
Ob razstavah v Trstu, Tržiču (Monfalcone) 
in Kopru, se bo projekt 15. marca 2019 
končal v Vidmu (Udine) s predsta vitvijo 
videa in skupne publikacije. 

Letošnji štirinajsti natečaj Tokrat je na 
sceni … Ostržek temelji na literarnem liku 
Ostržek in njegovi prispodobi z realnostjo. 
Oživela lesena lutka se v svojih dogodiv
šči nah srečuje z lažjo, dvojno moralo in 
slabo vestjo. Temeljno sporočilo brezčasne, 
vedno aktualne poučne zgodbe je pot od
raš čanja in pridobivanje popolne samostoj
nosti v življenju, ki je polno skušnjav in 
različnih preizkušenj. Pozitivna dejanja 
 vedno premagajo napačne odločitve, zmote 

in napake, na katerih se učimo, da posta
nemo suverena in pozitivna odrasla oseba. 

Dijaki so letos na natečaj prijavili 165 
različnih likovnih izdelkov (kolaži, fotogra
fije, grafike, risbe, slike, stripi, kipi, video, 
oblikovanje tekstila, instalacije), ki kažejo 
na bogato ustvarjalnost, ozaveščenost in 
kritičnost mladih. Njihovi likovni izdelki 
bodo na ogled v Pretorski palači v Kopru.

Koprska Galerija Meduza bo vzpo
redno gostila zanimivo in za 
 galerijo nenavadno razstavo sve
tovno priznanega mojstra teto vi

ranja Alexa De Paseja z naslovom Pravakoža 
(Verapelle).

Umetnik, ki je sodeloval pri letošnjem 
projektu, je eden izmed desetih najbolj 
iska nih umetnikov tatooja na svetu. Je di
rektor Oddelka za umetniško tetoviranje 
na Akademiji lepih umetnosti G. B. Tiepolo 

v Vidmu (Udine) in ustanovitelj spletnega 
portala Of The Map Tatoo v Italiji. Vse to je, 
predvsem po njegovi zaslugi, veliko prispe
valo k dejstvu, da je tetoviranje danes ena
kovredna zvrst likovne umetnosti. Alex De 
Pase je izrazito prepoznaven po hiperrea li
stičnih podobah in portretih na koži. Na 
»živi« slikarski podlagi portretirane osebe 
zaživijo povsem nenavadno. ❚ TS

Napovedujemo

Dijaki v ateljeju

Tokrat je na sceni … Ostržek
Razstava dijaških likovnih izdelkov

Pretorska palača Koper

Alex De Pase Pravakoža (Verapelle)
Tatoo

Galerija Meduza Koper

Odprtje: četrtek, 21. februar 2019 
ob 18.00, Pretorska palača  
ob 19.00, Galerija Meduza
Trajanje: 21. februar–15. marec 2019

Foto: courtesy Alex De Pase

Foto: courtesy Alex De Pase
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Skrito sporočilo turškega kiparja
Kipar Çağdaş Sari je dočakal namestitev svoje skulpture Skrito  
v portoroško krožišče pri Tomiju

Kiparski simpozij Forma viva  
je bil že od svojih začetkov 
leta 1961 zgodba o uspehu.  
V Sloveniji pobujena medna

rod na kiparska manifestacija je v svetu 
izstopala zaradi štirih različnih lokacij 
in kiparskih materialov: kamen v Porto
rožu, les v Kostanjevici na Krki, jeklo  
na Ravnah na Koroškem in beton v Ma
riboru. Kljub temu je prireditev v prvot ni 
sestavi  konec 80. let prejšnjega stoletja 
razpadla in se kontinuirano obdržala le 
v Portorožu. Zato je danes park skulptur 
na Seči in s številnimi  kipi po obalnih 
mestih največji park kamnitih skulptur 
v Sloveniji.  

Ker pa snovanje skulptur za seški 
park ni več mogoče, kajti število plastik 
v njem je preseglo zmogljivost prostora, 
se na simpozijih kipi klešejo za lokacije 
zunaj njega (mestni parki, urbano okolje, 
krožišča …) 

Leta 2017 so trije kiparji ustvarili 
skulp ture za tri lokacije v Portorožu in 
Luciji. Valovita plastika Boštjana Kavčiča 
stoji v na novo urejeni zelenici ob lucij

skem kanalu, medtem, ko je kompaktna 
sredinsko prebodena forma polkroga 
makedonskega kiparja Saše Sazdovskega 
zasedla krožišče v Luciji. Tretji kipar 
Çağdaş Sari pa je svoj kip oblikoval  
za zah tevno portoroško krožišče (pri 
 Tomiju). 

V Ankari rojeni (1980) turški umet nik, 
ki živi in dela v Carrari, je v tem kraju 
kon čal podiplomsko likovno iz obra že va
nje. Po prihodu v Italijo je opravil tri
letni program akademije lepih umetno
sti v Carrari. Sodeloval je na razstavah  
v Turčiji in po Evropi, najpogosteje v 
 Italiji. Od leta 2007 se redno udeležuje 
kiparskih simpozijev, na katerih naj
pogosteje ustvarja v kamnu. 

»Njegova ideja o postavitvi kamnite 
 plastike na zgornji rob krožišča z rahlim 
naklonom skuša v vsebinski in formalni 
 interpretaciji preseči običajne prostostoječe 
rešitve. Hidden (Skrito) je naslov dela, v 
katerem avtor raziskuje naravo in bogastvo 
njenih pojavnih oblik. Dojema jo kot vezno 
nit med fizičnim in duhovnim, med življe
njem in smrtjo, med redom in kaosom. Zato 

svaljkasta forma v obliki zapredka (kokon) 
v mehkem ovoju, ki jo v neštetih različicah 
najdemo v njegovem najnovejšem opusu 
Innocence (Nedolžnost), evocira simboliko 
primarnega. Med pregibi obdelane povr šine, 
ki spominja na draperijo, gledalčevo oko 
 zaman išče oprijemljiva vidna sporočila. 
Gre za občutljivo delo, bogato s patosom  
in umetniškimi citati, s katerim želi avtor 
izzvati predvsem občutke za njegovo 
 instinktivno dojemanje. Pri tem pa zveda
vemu pogledu ne daje nobene gotovosti  
o skritih pomenih ali mistifikaciji izbrane 
forme. Še najbolj oprijemljiva se zdi nje go
va razlaga koncepta s katerim pristopa k 
realizaciji svojih del. V nasprotju z Mi chel
angelom, velikim italijanskim renesančnim 
mojstrom, ki je znotraj kamna iskal in osvo
bajal figure, je namen turškega umetnika, 
da skozi prispodobo zavaruje tisto, nekaj, 
skrito v kamnu. Svojevrsten hommage na
ravi. Ambientalna skulptura z značilnostmi 
gledališke scenografije se zlahka umešča  
v odprt prostor in ga v smislu konteksta 
 kakovostno nadgrajuje«. (Iz besedila v 
 katalogu) ❚ Majda Božeglav Japelj
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Istra - Foto - International, fotografije iz zbirk Obalnih galerij Piran prvič na ogled v Mestni galeriji

Gledga ❚ Občasnik Obalnih galerij Piran in Gledališča Koper ❚ Letnik XVII, številka 1 ❚ Izdajajo Obalne  galerije Piran in Gleda
lišče Koper ❚ Za izdajatelje Jelka Pečar in Katja Pegan ❚ Ured ništvo  Tatjana Sirk, Miha L. Trefalt (odgo vorni ured nik) ❚ Lektorica 
Alenka Juvan ❚ Obdelava slik Vek Koper, Marica Peterlin ❚ Tisk Tiskarna Vek Koper ❚ Naklada 2.750 izvodov ❚ Koper, januar 
2019 ❚ Izid ob čas nika Obalnih galerij  Piran in Gledališča Koper so  omo go čili Ministrstvo za kulturo RS, MO Koper in Ob či na 
 Piran ❚ Na naslovnici Obalnih galerij Piran: Enej Gala, Popravljen predmet (vtičnica), 2018 ❚ Na naslovnici Gledališča Koper mo
tiv s plakata za predstavo Norčije v spalnicah 
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Modro nebo  
Ganija Llalloshija
v Prištini

The Sky is Blue je zadnja, izjemno 
odmevna in uspešna razstava  
v  Piranu živečega kosovskega 
umet nika Ganija Llalloshija. 

Na ogled je bila v Narodni galeriji Koso
va v Prištini od 20. decembra 2018 do 

18. januarja  letos. Na odprtju razstave, 
ki je privabila številne, predvsem mlade 
obiskovalce, je, ob  direktorici galerije 
Arti Bunjaku Agani (na fotografiji zgo
raj), umetnika in njegova najnovejša 
platna večmetrskih dimenzij predstavil 
kustos razstave Andrej Medved. V kata
logu ob razstavi je med drugim za pisal: 
»Slike velikega formata, izjemna dela in 
izvir/niške upodobitve, slikarstvo z veliko 
močjo izraza, pripovednosti in sporočila, 
ki nadgrajuje dosedanje Ganijevo delo  
v likovni, umetnostni presežek«. ❚


