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Gail C. Morris Revisited
Kipi

Mestna galerija Piran
Odprtje: sreda, 17. april 2019, ob 19.00
Trajanje: 17. april—2. junij 2019 

»V tej pokrajini me je najbolj očarala svetloba«

Gail C. Morris razstavlja in simpozijsko deluje vse od leta 1978. Zlasti 
aktivna je na Hrvaškem in v Sloveniji, pa tudi na tujem (Velika Britanija, 
Francija, Čile, Italija, Tajska …). Bila je udele žen ka dveh kiparskih sim
pozijev na Forma vivi Portorož. Plastike večjih dimenzij hranijo domače  
in tuje zbirke Santiago de Chile (Čile), Labin, Ilok (Hrvaška), Pinzano  
al Taglia mento, Vergnacco (Italija), Bordeaux (Francija), Portorož, Grosup lje 
(Slovenija). Veliko plastik je tudi v zasebni lasti. Ne glede na prostor 
bivanja, Hrvaška, je avtorica s svojim delom vseskozi aktivno vpeta  
v  slo venski obmejni likovni prostor. Je članica Društva likovnih umet nikov 
Insula, s katerim redno razstavlja na skupinskih razstavah, pa tudi 
samostojno. ❚ Majda Božeglav Japelj

Tank Totem, 1980,  
jeklo, 44 x 24 x 15 cm 

S temi besedami Gail C. Morris 
(Bangor, Wells, Velika Britanija, 
1958) opisuje svoj prvi stik s istrsko 
krajino in izkušnjo dela v kamnu, 

ki je v prihodnosti temeljno za zna moval 
njeno kiparsko ustvarjanje. Leta 1983 se je 
namreč prvič kot študentka, dobitnica 
nagrade British Councila in kasneje tudi 
kot mentorica, udeleževala tečajev poletne 
kiparske šole Kornarija v Marušićih na 
Hrvaškem. V osemdesetih letih 20. stoletja 
je ta edinstvena in vrsto let trajajoča pobu
da, ki je imela zametke v takrat že ute če
nem simpozijskem dogajanju v Sloveniji 
(Forma viva), omogočala mladim kiparjem 
spoznavanje in obdelavo tradicionalnega 
gradiva, kamna, ki pogosto ni bil vklju čen 
v programe takratnih umetniških šol. Po 
zaključenem študiju, sprva na Wimb le don 
School of Art v Londonu (1979) in znani 
londonski St. Martin’s School of Art 
(1984), se je Gail C. Morris v Istri za stalno 
naselila leta 1986.

Zgodnji abstraktni izkušnji v kovinskih 
materialih še v času študija je sledil for
mal novsebinski preobrat, po katerem se je 
Morrisova, kot rečeno, ustvarjalno zavezala 
kamnu (istrski kamen, granit, Pisantino, 
Travertino …). V njem obuja tisto nekdaj 
idealno sožitje, ki je v preteklosti povezo
valo umetnost in obrt. Ostaja ena redkih 
umetnic v Sloveniji pa tudi v širšem med
narodnem prostoru, ki v avtorsko pre prič
ljivem izraznem jeziku raziskuje sodobno 
interpretacijo tega materiala. Pogosto ga 
dopolnjuje s hladno govorico železa, bakra, 
pločevine, jekla ali pa gnetljivo snovnostjo 
gline. Igra izmenjav med polnim in praz
nim, svetlobo in senco ter preplet pri ljub
lje nih materialov (kamen, kovina), so 
 ele men ti kiparskega postopka, s katerimi 
dosegajo njene skulpture v prostoru, po
sebno v zadnjem obdobju, neverjetno vizu

Like Ships in the Night, 2005,  
kamen, 186 x 420 x 168 cm  
(park skulptur Forma viva Portorož, Portorož) 

Looking for a Light,  
1990, kamen,  
65 x 30 x 137 cm  
(zasebna zbirka, Marušići,  
Hrvaška) 

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Foto: Ubald Trnkoczy

Dust, 2016,  
kamen, kovina, 130 x 148 x 156 cm  
(zbirka Obalnih galerij Piran) 

Foto: Jaka Jeraša

Jezik 1, 2006, kamen, kovina, 36 x 29 x 40 cm 

Foto: Jaka Jeraša

Foto: Jaka Jeraša

Introversion, 2010,  
kamen, kovina, les, 68 x 34 x 65 

Foto: osebni arhiv

Foto: osebni arhiv

Untitled,1992,  
kamen, kovina,  
97 x 130 x 110 cm  
(Parque de Los  
reyes, Santiago,  
Čile) 

alno učinkovitost. Ob priložnosti pre gled
ne razstave je svoj opus nadgradila z do 
sedaj največjo in kompleksno instalacijo v 
pred tem nikoli uporabljenem materialu –  
steklu. Adrenalin Addiction (2019), kot jo je 
poimenovala, je zasnovala za glavno dvo
rano piranske Mestne galerije. Razstava in 
obsežen katalog, ki jo spremlja, s skupnim 
naslovom Revisited, je prvi poskus celo vi
tega vpogleda v nekaj desetletno kiparsko 
ustvarjanje te angleške umetnice. 

Untitled No 3,  
1978,
obarvano jeklo,  
84 x 84 x 48 cm Foto: osebni arhiv
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Projekt Spekula Na prelomu 
upodobitve 
Peter Ciuha, Srečo Dragan, Oto Rimele,  
Tilen Žbona
Galerija Loža Koper
Trajanje: 14. marec—19. maj 2019

Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF) 
je v sodelovanju z Obalnimi galerijami Piran v Galeriji 
Loža Koper organizirala skupinsko raz stavo Spekula, 
Na prelomu upodobitve. Kustos razstave in organizator 

sprem ljajočih dogodkov je izr. prof. dr. Tilen Žbona, akademski 
slikar in visokošoljski učitelj na UP PEF; razstavo in avtorje je na 
odprtju predstavil častni dok tor UP in muzejski svetnik Andrej 
Medved. 

Dr. Tilen Žbona je zapisal: “Razstava Spekula predstavlja giba
nja upodobitev na Slovenskem, vse od časov prvih video zapisov, 
konceptualnih manifestacij, širitve slikepodobe v prostor in in ter
akcijo z gledalcem. Obravnavana dela, likovne, novo medijske in 
post medijske umetnosti v kontekstu interakcije in reorganizirane 
kog ni cije podobe in njene dekodifikacije, semiotike in dražljajev, 
podoživljanj, ki so pre poz naven dokumentmanifest, v študijske 

Arhitekt  
Edo Mihevc

Retrospektivna razstava

Razstavišče Monfort Portorož
30. marec—16. junij 2019

Retrospektivna razstava Arhitekt 
Edo Mihevc je bila leta 2011 ob 
100letnici njegovega rojstva 
prvič postavljena v Cankarjevem 

domu v Ljubljani. Leta 2012 je bil del raz
stave pri kazan v Slovenskem kulturnem 
domu v Trstu. Ponovna postavitev raz
stave v raz sta višču Monfort v Portorožu je 
edinstvena priložnost za ogled celovitega 
opusa, ki je izrazito zaznamoval slovensko 
Obalo in pri tem ohranil njeno regionalno 
identiteto.

z večnamensko zgradbo v marini v Luciji 
(1980). Postavil je temelje urbanističnega 
urejanja slovenske obale, Kopra, Izole in 
vseh turističnih področij. Vpeljal je ino va
tivne tipologije v stanovanjski in turistični 
gradnji, vtisnil osebni pečat celotni regiji 
ter ohranil njeno regionalno identiteto. 
Nje govo delo je odmevalo doma in v tu ji
ni. Ugledna italijanska revija Casa bella je 
leta 1963 predstavila planersko delo in 

arhitekturne realizacije. Ured nik Tentori 
je ureditev slovenske obale ita li janskim 
urbanistom predstavil kot zgled pravil ne
ga regionalnega planiranja. Švicarski stro
kovnjak za turizem Oscar Michel je v svo
jem poročilu o obisku v Jugoslaviji zapisal, 
da bi moral napredek, ki ga je opaziti na 
slovenski obali, služiti kot zgled razvoju 
celotnega jugoslovanskega turizma. ❚ 
Prof. dr. Janez Kresal  
(iz besedila v zloženki ob razstavi)

Razstava je postavljena v sodelovanju Obal nih 
galerij Piran s Fakulteto za arhitekturo Univerze 
v Ljub ljani in Zbornico za arhi tek turo in prostor 
Slovenije.  
Razstavo so omogočili: Občina Piran, Pokra jin
ski arhiv Koper, Slovensko stalno gle da liš če Trst, 
Društvo arhi tek tov Obale, Pia studio, Mioko stu
dio, Turistično združenje Portorož, Luka Koper, 
Hotel Marko.

Peter Ciuha

Edo Mihevc je eminenten predstavnik 
generacije slovenskih arhitektov, ki je de
lo vala v obdobju štirih desetletij po drugi 
svetovni vojni. Bil je vsestranski, ustvarjal 
je v polju urbanizma, arhitekture, notranje 
arhitekture pa tudi regionalnega pla ni
ranja in oblikovanja predmetov. Njegov 
opus je izredno obsežen. Najgloblji vtis je 
pustil kot modernist v arhitekturi in no
tra nji arhitekturi, zlasti v Ljubljani, ter kot 
regionalist v urbanizaciji in arhitekturi  
z regionalno identiteto v Slovenskem pri
mor ju. Prispeval je izreden delež k ohra
njanju kulturne identitete zamejskih Slo
vencev v Italiji.

Bil je Plečnikov učenec in med prvimi, 
ki je sprejel modernizem kot orientacijo, 
ki je ustrezala obnovi razrušene Evrope in 
domovine. Kljub značajski različnosti sta 
si v nekaterih potezah podobna. Od tod 
morda izhaja Mihevčeva senzibilnost za 
materiale, ki je antipod moder nistič ne mu 
oboževanju vidnega betona. Bil je so dob
nik Eda Ravnikarja. Oba profesorja, ki sta 
imela najmočnejša seminarja na šoli, sta 
najpomembnejša sotvorca ge ne ričnega 
poj ma »ljubljanska šola za arhi tekturo«,  
ki je zrasla na temelju »Pleč ni kove šole«.

Najobsežnejše poglavje je načrtovanje 
razvoja Slovenskega primorja, ki se je 
začelo leta 1951 (hotel Triglav) in končalo 
z izgradnjo novega Portoroža, oziroma  

tosti v kontekst naravakulturaidentiteta. Razstava se predstavlja 
v študijske namene z izborom raziskovanja upodobitev na način 
razis ko val ne produkcije na podlagi znanosti in umetnosti.”

Projekt spremlja publikacija (izdajatelj UP PF Koper) in več 
dogodkov v Galeriji Loža: 20. marca je imel Arne Hodalič po to
pisno predavanje Moja fotografska pot, 4. aprila pa je Andrej 
Med ved predaval o temi Umetnost v “skurnem” času: minima li zem 
in “gotico sfiorito”. 11. aprila bodo o umetnosti v širšem družbe
nem kontekstu razpravljali: dr. Andreja Kutnar (InnoRenew CoE 
Univerze na Primorskem), dr. Aleš Vaupotič (Fakulteta za humani
stiko, Univerza v Novi Gorici), dr. Narvika Bovcon (urednica 
 revije Likovne besede), dr. Boris Kavur (profesor arheologije Uni
verze na Primorskem), dr. Jonatan Vinkler (glavni urednik založ be 
Univerze na Primorskem) in Maja Smrekar (nagrajenka Prešer no
vega sklada). ❚ Nives Marvin

V Galeriji Loža bosta še dve okrogli mizi: 

• 18. aprila 2019 ob 18.00  
Koprski optimizem: okrogla miza o arhitekturi mesta Koper,  
kjer bodo sodelovali: Alenka Korenjak (ProstoRož), Maja Ivanič 
(Piranski dnevi arhitekture), Tomaž Krištof (v. d. predsednik 
ZAPS), Miha Dešman (odgovorni urednik revije Arhitektov bil
ten), Kristina Dešman (glavna urednica revije Hiše), Tina Cotič 
(UP PEF Koper) in dr. Boštjan Bugarič (UP FHŠ Koper)

• 9. maja 2019 ob 18.00  
Koper vmes: okrogla miza o začasni rabi prostora v mestu Koper, 
kjer bodo sode lo vali: Alenka Korenjak (ProstoRož), Emil Jurcan 
(Zadruga Praksa Pula), Sonja Leboš (UIII Zagreb), Tina Cotič  
(UP PEF Koper), Rebeka Bratož Gornik (UP FHŠ Koper), dr. Bea 
Tomšič Amon (UL PEF, članica uredniškega odbora revije AR)  
in dr. Boštjan Bugarič (UP FHŠ Koper) 

namene in se ob uveljavi vizualne umetnosti in novomedijskih po
javov transformira v kolateralni modus znotraj kulturnega udejst
vo vanja, ustvarjanja in ohranjanja; reuprizoritev identitete.

Interpelacija znanosti in umetnosti v korist ohranjanja in raz
voja kulturnih mo du sov z višjim namenom upravljanja lastne 
identitete v obliki akterja in ne zgolj kot vmesnik kognitivnega 
podaljška, temveč dojemanja upodobitev v simbolnih in kon tek
stualiziranih modelov, ki odpira nove, ohranja statusne in iden ti
fikacijske reup ri zoritvene videne ali na novo ustvarjene kulturne 
vzorce v širšem kontekstu druž be no politične apreciacije in vpe

Oto Rimele
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Poletje s Prešernovimi nagrajenci iz Istre 
Zvest Apollonio, Aleksij Kobal, Živko Marušič, Andraž Šalamun

Dela iz zbirk Obalnih galerij Piran

Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj
Odprtje: sobota, 15. junij 2019, ob 19.00 (Poletna muzejska noč)
Trajanje: 15. junij—avgust 2019

Anton Flego
Pregledna razstava

Galerija Loža Koper
Odprtje: četrtek, 30. maj 2019, ob 19.00
Trajanje: 30. maj—18. avgust 2019

Anton Flego (rojen 1938, Novo 
mesto) je leta 1964 diplomiral  
na Akademiji likovnih umet no
sti v Ljubljani na oddelku za 

kipar stvo pri prof. Borisu Kalinu. Od leta 
1948 živi v Kopru, od diplome do upoko
jitve pa je deloval kot likovni pedagog. 

Ustvarja v keramiki, kiparstvu in slikar
stvu, občasno je deloval še kot industrijski 
oblikovalec in na področju gledališke sce
nografije. V vse binskem smislu je celoten 
njegov opus na v dahnjen z vsakodnevnim 
življenjem, z od nosi človeka do kulturne 
preteklosti in do sodobne civilizacije ter 
seveda do narave. Ne glede na izbrani 
likov ni medij in opaz no mojstrsko obvla
do vanje izbrane tehnike sledimo upo do bit
vam, ki so s svojimi figu ralnimi ali močno 
stiliziranimi formami nosilke avtorjeve 
izpovedi in sporočila. Več desetletno ust var
janje v različnih zvrsteh Antona Flega bo 
predstavljeno na prvi pre gledni razstavi v 
koprski Loži s sprem lja jo čo publikacijo,  
v kateri bo ob predstavitvi njegovega ust
var janja prvič objavljena tudi njegova bio
bib liografija. ❚ Nives Marvin

Napovedujemo

Trilčki iz ateljeja 
Razstava likovnih del otrok iz:  
OŠ Ciril Kosmač Piran, OŠ Lu ci
ja, OŠ Sečovlje, SE Vincenzo e 
Diego de Castro Pirano in Vrtca 
Mornarček Piran

Galerija Herman Pečarič 
Odprtje: petek, 19. april 2019,  
ob 18.00 
Trajanje:19. april–19. maj 2019

Letošnje leto je v Piranu za zna
mo vano s projektom Kulturni 
turizem v znamenju Giusep
pe ja Tartinija, v okviru pro

grama Interreg Italia–Slovenija, ka te
rega vodilni partner je Ob čina Piran. 
Partnerji v projektu so Skup nost Ita
lijanov Giuseppe Tartini (Piran), Fe sti
val Ljubljana (Ljubljana), Kon ser va to
rij glasbe Giuseppeja Tartinija (Trst), 
Iz vrš ni sekretariat za srednjeevropske 
pobude (Trst) in Univerza v Padovi.

Namen projekta je spodbuditi 
ohra  nja nje in promocijo slavnega skla
datelja Giu seppeja Tartinija, ki se je 
leta 1692 rodil v Piranu. Cilj projekta 
pa je ustvariti mrežo Tartinijeve do ku
mentarne dediščine, da se bo Tarti ni
jevo umetniško zapuščino upo rabljalo 
v izobraževalne, filozofske in znan st
ve ne namene; to naj bi postalo go nil na 
sila za privlačno turistično destinacijo, 
ki bi bila sposobna pritegniti večje 
število obiskovalcev po zgledu binom
skega mo de la Mozart – Salzburg. 

V tem letu potekajo dejavnosti po
iz ve do vanja in katalogizacije Tarti ni je
vih virov, digitalno arhiviranje in ob
jave, prenova hiše Tartini, oblikovanje 
proizvoda in or ga nizacija nove turi
stič nokulturne poti Giuseppe Tartini. 
Uporabljeni so ustrezni komuni ka cij
ski kanali, vključno z infor ma tivnimi 
in promocijskimi dogodki, ki omo go
čajo širši javnosti, da spoznajo živ lje
nje in delo tega velikega virtuoza.

V svojem izobraževalnem pro gra mu 
so vse osnovne šole piranske občine 
namenile še dodatni del o Tartiniju.  
V Obalnih gale ri jah Piran pa smo učen
cem omogočili, da so obiskali ate ljeje 
naših umetnikov, in sicer aka demske 
slikarke Mire Ličen, aka dem skega 
slikarja Ganija Llalloshija, aka dem
ske ga kiparja Mihe Pečarja, aka  dem
ske kiparke Miriam Elettre Vaccari in 
aka demske slikarke Fulvie Zudič. Z 
nji ho vim strokovnim mentorstvom so 
v raz lič nih likovnih zvrsteh in teh ni
kah ter na svoj način interpretirali 
svoje vedenje in doživ ljanje tega zna
menitega glasbenika. Izdelki učencev 
bodo na ogled na razstavi Trilčki iz 
ateljeja v Galeriji Herman Pečarič v 
 Pi ranu. ❚ Ana Papež Križaj

Fulvia Grbac Meje
Grafike

Galerija Herman Pečarič
Odprtje: petek, 7. junij 2019, ob 
19.00
Trajanje: 7. junij—25. avgust 2019

S sodelovanjem Skupnosti Ita li
ja nov Giuseppe Tartini Piran 
in Samo up ravne skupnosti ita
li jan ske narod nosti Piran že 

tra dici o nalno, vsako leto, v Galeriji 
Herman  Pe čarič orga nizi ra mo raz sta
vo del ustvar jalcev, pripadnikov manj
šine. Letos bo v poletnih mesecih na 
ogled razstava del akademske slikarke 
Fulvie Grbac (1968) iz Sečovelj. 

Diplomirala je leta 1991 o temi gra
fičnegaopusa Lojzeta Spacala na be neš 
ki Aka de miji lepih umetnosti pri prof. 
Car melu Zottiu ter se odtlej ne pre ki
njeno izpo pol njuje zlasti na gra fičnih 
delav ni cah in te ča jih v Sloveniji in 
tujini. Zapo slena je kot likovna pe da
goginja na Sred nji šoli Pietro Coppo  
v Izoli. V piranski galeriji bodo  pr vič 
predstavljene grafike v različnih teh ni
kah in z močno aktu al no in družbeno 
angažirano tematiko: razstavo je po ime
no vala Meje. ❚ Nives Marvin

Premiki Razstava študentov 
Steklo in keramika

Maruša Mazej, Simona Žiher, Petra Berčan, Brigita Gantar, 
Ana Ščuka, Katja Orličnik, Filip Kulčar, Nina Podobnikar, 
Tamara Fras, Eva Pestotnik, Manja Fürst, Daša Vinšek, Meta 
Mramor, Špela Šedivy, Kristina Drnovšek, Kristina Merslavič

Kristina Drnovšek, Lahkotnost bivanja v stek lenih 
čevljih, diplomsko delo, 2016
v kalupu taljeno steklo, usnje, 30 x 30 x 18 cm
Mentorica: red. prof. mag. Tanja Pak

Maruša Mazej, Metamorfoze, 2019
keramika, najdeni predmet,  
40 x 25 x 22 cm
Mentorica: doc. Kristina Rutar

Katja Orličnik, Plitvina reke Soče, 2016/2017
keramika, vrtenina; razne mere
Mentorica: prof. Dragica Čadež Lapajne

Špela Šedivy, Dialog, 2017
steklo, tehnika izgubljenega voska, 15 x 7 x 10 cm
Mentorica: red. prof. mag. Tanja Pak

Razstava Premiki je nastala v sodelovanju Obalnih galerij Piran z ljubljansko 
Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje, Oddelkom za industrijsko in 
unikatno oblikovanje. Predstavlja izbor zaključnih del študentov Unikatnega 
oblikovanja / steklo in keramika, nastalih pod mentorstvom red. prof. mag. 

Tanje Pak in doc. Kristine Rutar, v okviru temeljnih predmetov Steklo in Keramika. 
Razstavljena dela so plod raziskovanja materiala in ustvarjalnega razmisleka. Štu dent
je s svojim delom presegajo meje klasičnega razumevanja materiala, ki ga kombinirajo 
ali dopolnjujejo z različnimi drugimi materiali, pristopi k oblikovanju in umetniškimi 
praksami.

Študij Unikatnega oblikovanja, ki se je kot samostojna smer na Akademiji za 
likovno umetnost in oblikovanje prvič realiziral leta 2009, se posveča ustvarjanju in 
oblikovanju predvsem v steklu in keramiki. Oba materiala ob znanju zahtevata čas, 
samostojnost in veliko potrpežljivosti. Zahtevata tudi drznost in smisel za impro vi za
cijo, predvsem pa popolno predanost. Študenti se v času študija posvetijo temeljiti 
raziskavi obeh materialov in s podporo drugih predmetov na akademiji, z inter dis cip
linarnim pristopom povezujejo ter izražajo svoje poglede. Spodbujeni so k samo stoj
nemu delovanju ter k temu, da v študijski proces vpletajo svoje osebne interese in 
vsebine, ki obogatijo njihovo raziskovanje in prav tako ustvarjalni proces celotne 
skupine. V studiu se zato kreše ustvarjalna energija, podprta s posameznikovo rado
vednostjo ter ambicijo po materializiranju svojih idej in sposobnosti. Ideje materia li
zirajo v kiparskih delih in oblikovanju uporabnih predmetov ter unikatnih izdelkih. ❚

Na povabilo Galerije Prešernovih nagrajencev Kranj bomo v Obalnih gale
rijah Piran pripravili razstavo likovnih del Prešernovih nagrajencev iz slo
venske Istre, z namenom predstaviti širši javnosti vrhunsko likovno pro
duk cijo iz naše lokalne skupnosti. V kranjski galeriji bodo razstavljene 

skulpture Janeza Lenassija (nagrajenec Prešernovega sklada leta 1966) in slike Zvesta 
Apollonija (nagra je nec Prešernovega sklada leta 1972), Andraža Šalamuna (nagrajenec 
Prešernovega sklada leta 1993), Živka Marušiča (nagrajenec Prešernovega sklada leta 
1999) ter Aleksija Kobala (nagrajenec Prešernovega sklada leta 2016). Vsa predstav lje na 
dela bodo iz likovnih zbirk Obalnih galerij Piran in bodo v času razstave spremljana  
še z glasbenimi in literarnimi dogodki s sodelovanjem drugih Prešernovih nagrajencev 
iz Istre. ❚ Nives Marvin

Janez Lenassi, Pokrajina, 1988,  
marmor, 8 x 95 x 78 cm

Gani Llalloshi Walk With Me
Slike 

Mestna galerija Piran
Odprtje: petek, 5. julij 2019
Trajanje: 5. julij—1. september 2019

Optimist, 2019 
akril na juti, 600 cm x 90 cm

Gani Llalloshi (Priština, 1965) 
 so di med pomembne likovne 
ust varjalce srednje generacije, 
ki so aktivno prisotni tako  

v Sloveniji, kot v mednarodnem prostoru. 
Konec preteklega leta je z veliko osebno 
razstavo uspešno nastopil v osrednji gale
riji za moderno in sodobno umetnost v 
Prištini (Kosova National Art Gallery). 
Njegov umetniški pogled na svet opre de
lju je odprtost, posluh za aktualne, poli tič
ne, a tudi socialne problematike, ki jih naj
pogosteje črpa kar iz življenjskega okolja. 
Pri tem si ne postavlja meja v tehničnem 
smislu, saj poleg slikarstva, grafike ali ris be 
izrablja tudi kompleksnejša izrazna sred
stva, s katerimi vstopa v javni prostor 
(performansi, instalacije) Kljub vsemu pa 
ostaja slikarstvo njegova najbolj pogosto 
uporabljena in priljubljena zvrst. 

Sprejeti to njegovo skorajda bulimično 
potrebo po slikanju pomeni, da se skupaj  

z njim podamo na pot že doživetih, a nikoli 
do konca izpovedanih ali izživetih zgodb. 
Tako se pred leti zastavljena pripoved dru
žinskega albuma (The Tree of Life) v zad njih 
delih nadaljuje v bolj intimnih okvirih. 
 Ci kel z naslovom Walk With Me je po sve
čen hčerki Rini, ki umetnika ne more 
sprem ljati na njegovih dolgih dnevnih 
spre hodih. Zato avtor zanjo s pomočjo 
mobilnika lovi utrinke s poti in jih kasneje 
pretaplja v serijo slik velikega formata.  
Ta umetnikov fizičnomentalni ritual, ki se 
na koncu iz kaže tudi kot pomemben del 
njegovega ustvarjalnega procesa – po 
režiserju Ro ber tu Wilsonu se kreativnost 
namreč ne na ha ja v glavi, temveč v telesu –, 
s katerim nam ponuja preprosto zgodbo  
o drobnih, a nad vse dragocenih trenutkih 
našega vsak da nji ka, ki krepijo medsebojne 
človeške vezi in pridobijo na pomenu,  
če se jih lahko z nekom deli. ❚  
Majda Božeglav Japelj

Foto: Miha Benedičič Foto: Katja Orličnik

Foto: Maruša Mazej Foto: Neža Oblak

Galerija Meduza Koper
Trajanje: 21. marec—31. maj 2019 
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Zgodilo se je … Tekstilni vzorci Darje Miklaužič v Galeriji Meduza.

Arhitekt Edo Mihevc v razstavišču Monfort Portorož.

Projekt Spekula (Srečo Dragan, Tilen Žbona, Oto Rimele, Peter Ciuha) v Galeriji Loža.

Alex De Pase s tetovažami v Galeriji Meduza.

Maravee Fiction – Enej Gala v Galeriji Loža.

Premiki, steklo in keramika študentov ALUOSandra Kump Crasnich 
v Galeriji Herman Pečarič.
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