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Galerija Loža Koper 
Trajanje: 23. avgust–20. oktober 2019

V koprski Loži prvič v Obalnih ga
lerijah Piran z razstavo MetaVrt 
Sfera2 predstavljamo mednarod
no uveljavljeno ustvarjalko  Tanjo 

Vujinović. Njeno več kot dvajsetletno ust
varjanje temelji na raziskovanju, ki tradici

Tanja Vujinović MetaVrt Sfera2
Intermedija 

Novi projekti in dela, ki so povezana  
z metaforami vrtov in so predstavljeni  
v Galeriji Loža, so vizije vrtov bodočnosti 
novega, tretjega tisočletja, v katerem bodo 
bionični sistemi, polni nečloveških agen
tov, delovali v sinergijah z naravnim oko
ljem, ljudmi in prenovljenimi tehnologi
jami. Sama je zapisala: “MetaVrt Sfera2 je 
ekosistem, sestavljen iz futurističnih stro
jev kot praoblik. Ti objekti, sintetična bitja 
stroji, so inspirirani s paleobotaniko, teh
nologijami umetne inteligence, fiziko plaz
me in nanostrukturiranimi materiali. Skozi 
virtualni svet in fizične instalacije razisku
jem prepletanje med sintetičnim in na rav
nim. Dela povezujejo preteklost in pri hod
nost ter prepletajo dejstva in elemente 
znanosti z mitologijo. Kot sugerira že sam 
naslov, me navdihujejo številne metafore, 
vezane na vrtove in njih elemente. Dela, ki 
tvorijo Sfero2, so Karboflora, Fontana, Arbora 
ter Genera. Karboflora je neskončna virtual
na simulacija, v kateri virtualna flora raste 
skladno z gibanjem izmerjenih vrednosti 
onesnaževalcev v zraku. Fontana čisti vodo 
s plazmo, mala fontana pa prši s plazmo 
obdelano vodo v ozračje. Genera čisti zrak 

oblike, kot nekakšne pra forme, odsevajo pre
teklost in možno pri hodnost, v kateri bi lah
ko omejili emisije okolju škodljivih snovi.

V vrtovih in parkih so Fontane, običajno 
zaradi svoje simbolike, ki odraža zgodovin
sko in kozmološko vlogo vode kot ključne 
za življenje na Zemlji in zato postavljene v 
središča teh prostorov. Včasih jo imenujemo 
četrto agregatno stanje snovi; atmosferska 
plazma je ionizirani plin, ki deluje kot 
majh ne strele. V znanstvenih raziskavah se 
plazma uporablja za različne namene. Med 
značilnostmi, ki obetajo, je tudi njena spo
sobnost uničevanja škodljivih mikrobov, ki 
so v različnih okoljih, tudi v vodi. Obdelo
vanje vode s plazmo, kot ene izmed poten
cialnih tehnologij prihodnosti, je postopek, 
izpeljan z za to oblikovano napravo, ki je 
sestavni del instalacije; tako obdelana voda 
je dvoje, dejanski agent spremembe ter 
simbol rasti in čistoče.

Arbora je modro, staro drevo, ki biva  
v MetaVrtu Sferi2, prežeto je z nevronsko 
mrežo, ki prepoznava človeška čustva in se 
nanje odziva. Trije zaščitni objekti, ki spre
mljajo virtualno okolje Arbora in Karboflora, 
so navdihnjeni z rastlinami karbonske 

onalne umetniške discipline združuje z 
 novimi tehnologijami. Osredotoča se na te 
tehnologije ter njihov vpliv na človeka in 
naravo. V svojem delu raziskuje odnose 
med človekovo subjektivnostjo, tehnolo
gijo, okoljem in “amalgame”, ki ob tem 
 nastajajo. Navdahnjena s scenariji iz pre
tek losti, sedanjosti in tudi potencialne pri
hodnosti razvija hibridne instalacije kot 
poetske sisteme za premišljevanje o svetu. 
Njena dela so konceptualna, intuitivna in 
poetska raziskovanja potencialov. Njene 
instalacije nas ne le spodbudijo k razmiš
ljanju, temveč nas obdarijo tudi s senzori
alno izkušnjo.

s pomočjo nanocevk. Arbora analizira čust
vena stanja, ki se zrcalijo v glasu, in gene
rira binauralni zvok. 

Okolje Karboflora je povezano s podat
kovnimi tokovi, ki sledijo količinam škod lji
vih delcev v ozračju. Ravni škodljivih del
cev se odražajo v načinu življenja rast lin  
v virtualnem sistemu. Lastnosti virtualnih 
rastlin so vezane na podatkovno bazo, ki v 
praktično realnem času posreduje podatke 
o trenutni kakovosti zraka. Virtualno okolje 
je naseljeno z rastlinami, ki so odmev zemelj
ske flore izpred več stotin milijonov let, na
tančneje rastlin karbonske dobe, ki so vir 
številnih nahajališč premoga. Rastlinske 

dobe. Zunanje površine nekaterih izmed 
predmetov so prekrite z lubjem, ki spo mi
nja na luske, natanko tako kot drevo Lepi
dodendron, ki je obstajalo pred pri bliž no 
300 milijoni let. Fosili te rastline so sprožili 
domišljijo naših prednikov in bi lahko bili 
celo odgovorni za domišljijsko konstrukcijo 
zmajev. Arbora zaznava čust va, ki se izraža
jo v glasu. Človeški glas lahko pove mar
sikaj o fiziološkem in čustvenem stanju 
osebe. Posebej za to razvita in usposobljena 
globinska nevronska mreža dešifrira čustv
ene komponente, ki so kodirane v zajetem 
glasu, da bi lahko na podlagi podatkov 
mo delirala pomirjajoč binauralni zvok.

Foto: arhiv OGP

Foto: arhiv avtorice Foto: arhiv avtorice / Miha Fras
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Genera je model futuristične naprave  
za čiščenje zraka v zaprtih prostorih. Foto
katalitska naprava za čiščenje zraka upo
rablja principe fotokatalitske razgradnje 
organskih spojin, bakterij in drugih poten
cialno škodljivih snovi. Onesnaževala raz
gradi na površini nanocevk titanovega di
oksida (fotokatalizator, ki postane aktiven, 
ko je osvetljen z UVA svetlobo), ki z elek
trokemijskim procesom zrastejo na titano
vem substratu. V MetaVrtovih prihodnosti 
bi lahko obstajale takšne naprave v obliki 
vej, ki bi ohranjale koncentracijo patogenov 
v zraku na varnih ravneh.

MetaVrt je projekt, ki odraža komplek
sen odnos človeštva do svojega tehnološko 
utrjenega okolja naravekulture in se tako 
osredotoča na določeno vprašanje znotraj 
vsake izmed instalacij. Zgodovinsko gleda
no je bil vrt kot zaščiteno okolje vedno 

Tanja Vujinović je intermedijska umetnica, ki deluje mednarodno 
od 1997 naprej. Izobraževala se je na področjih oblikovanja, vizualne 
umetnosti in filozofije. Diplomirala je leta 1999 na Fakulteti za likov
no umetnost na oddelku za slikarstvo v Beogradu. Bila je gostujoči 
študent na Akademiji za umetnost v Düsseldorfu pri Janu Dib bet su. 
Leta 2010 je postala doktorica znanosti s področja filozofije in teo
rije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije Koper. 

Od leta 1997 so bila njena dela razstavljana v številnih pomemb
nih galerijah in muzejih po svetu, kot so Muzej sodobne umetnosti  
v Strasbourgu, Kunst Palast Muzej v Düsseldorfu, Muzej sodobne 
umetnosti v Denverju, Kunsthaus v Meranu, Muzej sodobne umet
nosti v Istanbulu, Galerija Kapelica v Ljubljani, Muzej Fondacija 
 Vasarely v AixenProvence, Künstlerhaus na Dunaju in drugod. 
 Njena dela so bila predstavljena na festivalih, kot so ISEA2009  
v Belfastu, Ars Electronica v Linzu, Kinetica Art Fair v Londonu,  
Spor Festival v Arhusu, FILE Festival v São Paulu in FILE RIO v Rio 
de Janeiru ter drugih.

Skupinske razstave (izbor): TV-oddajniki / Nadzor / Razpadanje 
podobe, eflux video rental (EVR), Muzej sodobne umetnosti, Ljublja
na, 2016; UNPAINTED lab 3.0, Kesselhalle MMA, Muenchen, 2016; 
MFRU-KIBLIX, Kibla portal, Maribor, 2015; Povratna zanka, Muzej 
sodobne umetnosti (MSU), Zagreb, 2014; Geslo:Grafika, Muzej 
 moderne in sodobne umetnosti, Reka, 2014; Kinetica Art Fair, P3, 
Westminsterska univerza, London, 2011; Are We Human? Evolution 

and Art, Inspace, New Media Scotland, Edinburgh, 2010; Inter-cool 
3.0, Hartware MedienKunstVerein (HMKV), Dortmund, 2010; Posta ja 
DIVA, Gateway to Archives of Media Art (GAMA), Brucknerhaus, Ars 
Electronica, Linz, 2009; noise=noise, The Foundry, London, 2009; 
ISEA2009, Waterfront Hall, Belfast, 2009; sound:frame, Kunstler
haus, Dunaj, 2009; Artradio, Galerija Cornerhouse, Manchester, 
2007; FILE RIO, Oi Futuro Cultural Center, Rio de Janeiro, 2009; 
SPOR, Sodobna muzika in umetnost zvoka, Musikhuset, Aarhus, 
2008; Madrid Abierto ‘07, La Casa Encendida, Madrid, 2007; Euro-
screen21, Muzej sodobne umetnosti, Istanbul, 2005;  Euroscreen21, 
Muzej Kunst Palast, Duesseldorf, 2004; A:D:A:P:T Festival, Media 
for Ruins, Muzej sodobne umetnosti, Denver, 2003; DNArt, Gen.
Ethik und Visionen, Kunsthaus, Meran, 2002; Birth and Rebirth of 
the Video Art in the Balkans, Muzej moderne in sodobne umetnosti, 
Strasbourg, 2005; Projected Visions, Muzej moderne in sodobne 
umetnosti, Strasbourg, 2001.

Samostojne razstave (izbor): Univerzalni objekti, Galerija znanosti 
in tehnike, Srpska akademija znanosti in umetnosti, art+science 
 festival, CPN, Beograd, 2017; Superohm, Galerija Kapelica, Ljubljana, 
2011; Supermono 2/3, Galerija Kapelica, Ljubljana, 2008; Dinamo, 
Cankarjev dom, Mala Galerija, Ljubljana, 2005; Hardbody, Galerija 
sodobne umetnosti, Celje, 2003; Variola Vera / X projekt, Muzej gra
da Skopje, Skopje, 2001; Deadlock, Kunstfabrik BBK, Wuppertal, 
1999; Edgeward, Galerija Kulturni centar Beograda, Beograd, 2001. ❚

vzpostavljen tudi kot poseben prostor za 
človeški stik z naravo, rekreacijo in premi
slek. Vrtovi so lahko tudi mikrokozmosi, 
ki osebo začasno ločijo od preostalega 
 sveta in jo vključijo v čisto svojsko teksturo. 
Kot bi rekel Michel Foucault, “vrt je naj
manjši kos sveta in totalen svet hkrati«. 
Ena od možnih poti do MetaVrtov prihod
nosti je soustvarjanje z naravo in inženi
ring prihajajoče civilizacije, ki ga opredelju
jeta bionika in biomimikrija”. 

Pri projektu MetaVrt Sfera2 so sodelovali: 
dr. Vid Podpečan, Odsek za tehnologije 
znanja, Institut Jožef Stefan; Jan Kušej; Gaja 
Boc; Sara Bertoncelj Čadež; Arijana Filipić, 
Oddelek za biotehnologijo in sistemsko bio
logijo, Nacionalni inštitut za biologijo; dr. 
Gregor Primc, Odsek za tehnologijo povr
šin, Institut Jožef Stefan; dr. Luka Suhadol
nik, Odsek za nanostrukturne materiale, 

Institut Jožef Stefan; Maja Koblar, Center 
za elektronsko mikroskopijo in mikroana
lizo (CEMM), Institut Jožef Stefan; Gregor 
Krpič; Derek Snyder; Dariusz Andrulonis 
in Roman Bevc. 

Še posebej se zahvaljujemo: prof. dr. 
Nadi Lavrač, Odsek za tehnologije znanja, 
Institut Jožef Stefan; Stephanu Doepnerju, 
C2; prof. dr. Saši Novak, Odsek za nano
strukturne materiale, Institut Jožef Stefan; 
dr. Jeleni Guga; dr. Zoranu Lj. Petroviću, 
Inštitut za fiziko Univerze v Beogradu; 
 Lenartu Krajncu; Tomu Peru, RogLabu,  
in vsem drugim sodelujočim.

Projekt MetaVrt Sfera2 je nastal v pro
dukciji Obalnih galerij Piran in Zavoda 
 Ultramono, podprli pa so ga Ministrstvo za 
kulturo RS, Mestna občina Koper in Odde
lek za kulturo Mestne občine Ljubljana. ❚ 
Nives Marvin

Foto: arhiv avtorice
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Program prireditev

Sobota, 31. avgust 2019

20.00 Galerija Herman Pečarič Piran
Odprtje razstave Miriam Elettra Vaccari
Gĕōgrăphĭa, objekti
Nagrada Mladi Extempore Piran 2018
(31. 8.–10. 11. 2019) 

20.00 KUD ESKO, Rozmanova 7, Piran
Odprtje razstave Vseobsegajoča razstava 
druščine ob morju III, multimedija
(3.–30. 9. 2019)

Sreda, 4. september 2019

10.00 Razstavišče Monfort Portorož
Art delavnica Trenutek poletja,  
poslikave tekstila za otroke  
(mentorica Aleksandra Zalokar)

17.00 Razstavišče Monfort Portorož
Art delavnica Trenutek poletja,  
poslikave tekstila  
(mentorica Aleksandra Zalokar)

20.00 Galerija Herman Pečarič Piran
Predstavitev bibliofilske knjige  
Miha Maleš, Obrazi iz sanj.  
Urednica Breda Ilich Klančnik, tekstopisec 
dr. Miklavž Komelj, hči Travica Maleš 
Grešak, oblikovalec Sašo Urukalo, direk
torica Založbe Pivec Maribor Milena Pivec

Četrtek, 5. september 2019

9.00–11.00 Tartinijev trg Piran
Ex-tempore za otroke in učence

18.00 Tartinijev trg Piran 
Art delavnica Tattoo4you,  
poslikava telesa s flomastri Tattoo pen 
(mentorica Aleksandra Zalokar)

19.30 Tartinijeva hiša Piran
Odprtje razstave Porte e portoni,  
dela likovnih skupin  Skupnosti Italijanov 
Piran  
(mentorice Miriam Elettra Vaccari,  
Liliana Stipanov, Apolonija Krejačič) 
(5. 9.–3. 10. 2019)
CAN in Comunità degli Italiani Giuseppe 
Tartini Pirano

Petek, 6. september 2019

Glavni pomol Piran ob 16.00
Sardeljada

31. avgust–7. september 2019
Podelitev nagrad in odprtje razstav:  
sobota, 7. september 2019, ob 20.30  
na Tartinijevem trgu

V prvem tednu v septembru  
(31. 8.–6. 9. 2019), ko likovniki 
žigosajo slikarske podlage za 
udeležbo na že 54. mednarod

nem slikarskem extemporu Piran (v Por
torožu, Ljubljani, Celju, Mariboru, Novi 
 Gorici, Brežicah, Reki in Pulju), tudi letos  
s sodelovanjem piranskih ustanov, društev 
in šol organiziramo številne sprem ljevalne 
prireditve. Namenjene so različnemu 
 občinstvu in bogatijo kulturni utrip sliko
vitega Pirana. Na zaključnem dogodku  
(v režiji Igorja Jelena - Iggyja) bo v soboto, 
7. septembra, v programu sodelovala med
narodno znana baletna solistka, Piran
čanka Tijuana Križman Hudernik, čemur 
bo sledil sprejem župana Občine Piran, 
Đenia Zadkovića. 

Mednarodna strokovna žirija, ki jo se
stavljajo Jasna Šikanja (Hrvaška), Rolan 
Marino (Italija), Milena Koren Božiček 
 (Slovenija) in tajnica Tatjana Sirk, bo opra
vila izbor slik za razstavo v obeh razstaviš
čih ter podelila več različnih razpisanih 
 nagrad, med drugim tudi prestižni grand 
prix. 

V piranski Mestni galeriji bo razstava na 
ogled do 8. decembra, v razstavišču Mon
fort v Portorožu pa do 10. novembra 2019.
Info: www.obalne-galerije.si ❚

54. mednarodni slikarski ex-tempore Piran

Nedelja, 1. september 2019

20.00 Palača Apollonio Piran
Odprtje razstave Foto klub Portorož,  
Foto Istra 2019, fotografije
(1.–7. 9. 2019)

Ponedeljek, 2. september 2019

18.00 Art klub Predsoba Piran,  
Ul. IX.  Korpusa 10
Odprtje razstave Tina Konec,  
Trans pa rentno, risbe
(2. 9.–30. 9. 2019)

Torek, 3. september 2019

9.30–11.30, Tartinijev trg Piran
Ex-tempore za otroke in učence



Sobota, 7. september 2019 

13.00–18.00 Mestna galerija Piran in Razstavišče  
Monfort Portorož 
Ogled razstav Ex-tempore Piran 2019

20.30 Tartinijev trg Piran
Slavnostna podelitev nagrad Ex-tempora  Piran 2019
Vodi Iztok Gustinčič
Kulturni program Živeti življenje – življenje je lepo – Lasa pur dir« 
Nastopa balerina Tijuana Križman  Hudernik
Režija Igor Jelen - Iggy

Ogled razstav Extempora Piran 2019 in sprejem župana  
Občine Piran, g. Đenija Zadkovića na Tartinijevem trgu. ❚

Vse delavnice so brezplačne. 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 
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Miha Maleš Obrazi iz sanj
Predstavitev knjige, prve bibliofilske izdaje cikla lesorezov Mihe Maleša

Galerija Herman Pečarič Piran
Sreda, 4. september 2019, ob 20.00

Obalne galerije Piran v sklopu spremljevalnih dogodkov 54. medna
rodnega slikarskega extempora Piran organiziramo predstavitev 
prve bibliofilske izdaje cikla lesorezov Mihe Maleša (1903–1987),  
ki je v začetku tega leta izšla pri mariborski Založbi Pivec. Urednica 

Breda Ilich Klančnik, ki je zbirko tudi uredila, je zapisala: »V knjigi Miha Maleš, 
Obrazi iz sanj je prvič v celoti predstavljen ciklus drobnih lesorezov – 57 po 
številu, ki jih je umetnik zasnoval v letih 1923 in 1924, katerim je dodana 
 Maleševa poezija, ki opravičuje pogosto zapisano oznako “slikajoči pesnik”. 
Spremno besedo je prispeval dr. Miklavž Komelj, oblikovalec Sašo Urukalo se 
je vživel v Maleševo zgodnjo grafično zapuščino in ustvaril subtilno bibliofilsko 
knjigo, ki oživlja umetnikovo žlahtno tradicijo tridesetih let minulega stoletja.« 
Na predstavitvi v piranski Galeriji Herman Pečarič bodo poleg že omenjenih 
sodelovali še umetnikova hčerka Travica Maleš Grešak, ki skrbno hrani grafič
ne izvirnike, in direktorica založbe Milena Pivec. S knjigo svojih grafik in po
ezije se Miha Maleš po nekaj desetletjih simbolično vrača v svoje priljub ljeno 
mesto, v katerem je dolga leta preživljal poletne mesece. ❚ Nives Marvin

Nagrajenci Ex-tempora Piran 2018 

Foto: arhiv OGP
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Miriam Elettra Vaccari Gĕōgrăphĭa
Mape 

Nagrada mladi Ex tempore Piran 2018

Galerija Herman Pečarič Piran
Trajanje: 31. avgust–10. november 2019

Na začetni, prvi dan 54. mednarodnega Extempora Piran, se je na samostojni 
razstavi v Galeriji Herman Pečarič Piran, s svojimi deli predstavila lanska 
zmagovalka mednarodnega slikarskega Extempore v kategoriji mladih, 
 Miriam Elettra Vaccari. Odkupno nagrado za najboljše delo avtorja, starega 

do 35 let, vsako leto podeljujejo Obalne galerije Piran. Nagrado v obliki samostojne 
 razstave v piranski Galeriji Herman Pečarič je izbrala mednarodna strokovna žirija.

Obrazložitev strokovne žirije:

»Minimalistično in konceptualno  zastavljeno delo Miriam Elletre Vaccari je narejeno  
s teh niko 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 globa
lizirano aktualnost, ki kaže na vprašanje  stabilnosti, individualne, etnične, narodne, 
 reli giozne, seksualne, kulturne in vseh ostalih identitet. Ne nazadnje pa delo odpira  
tudi  vprašanje tradicionalne vloge ženske in hkra ti ženske kot umetnice«. 

Foto: arhiv OGP

Na razstavi z naslovom Gĕōgrăphĭa se 
avtorica poigrava s papirjem in njegovimi 
oblikami, dimenzijami, ploskovitostjo  
in reliefom. Zemljevidom, ki predstavljajo 
 tridimenzionalni prostor, saj se na podlagi 
branja legend že od malega učimo, kaj po
meni katera barva, črta ali zaznamek na 
zemlje vidu, vdahne realno tridimenzi onal
nost.  Če tu di nobena predstavitev zem lje vi

da ni popolnoma objektivna in zanesljiva, 
nam branje letega vliva obču tek varnosti 
in olaj šanje, saj nas umesti v pro stor, ki  
ga pozna mo, nas vodi in orientira. Hkrati 
nam nudi raziskovanje, ponuja nam mož
nost, da bi se izgubili v lepotah in odkriva
nju nam še neznanih krajev … Nakazuje 
nam, da je upodobitev prostora tako uto
pična, kot je utopično upodabljanje časa.

Miriam Elettra Vaccari se svojemu delu 
posveča celostno; preučuje različne mate ri
ale, obnašanje leteh ter njihovo naravo pre
usmeri v prid svoje zamisli. Prebira litera
turo, povezano s temo, s katero se v da nem 
trenutku ukvarja, razmišlja, bere in sledi 
aktualnim političnim tematikam. Hkra ti 
pa se avtorica zaveda tudi sredozemskih 
korenin in obe temi vplivata na šivana dela 
z zem ljepisnimi motivi. Sredozemlje je za 
avtorico prostor povezovanja med različ ni
mi narodi in ne le njihovih razlik. 

Meje so morda res začrtane na zemlje 
vidih, vendar si jih ljudje postavljamo 
pred vsem v svojih glavah. Od posameznika 
je lahko odvisno, ali bodo morja, reke in 
navidezne črte, ki nas ločujejo, res samo 
de lile, ali pa nas bodo tudi združevale. ❚  
Ana Papež Križaj

Mediteraneo, 2019, papir in volnena nit, 50 x 70 cm
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Miriam Elettra Vaccari je po končani Likovni 
gimnaziji A. Martini v letih 2008 in 2009 obis
kovala Tehnično šolo za oblikovanje mar morja 
P. Tacca v Carrari ter se v Carrari vpi sala na 
Akademijo za likovno umetnost, na oddelek 
kiparstva pri prof. Francu Mauru Franchiju. 
Leta 2012 je z diplomsko nalogo o odnosih 
med igro in sodobnim kiparstvom diplomirala 
na prvi stopnji iz vizualne umet nosti in kipar
stva. Obenem je obiskovala  tečaj za obdelavo 
alabastra v Volterri. Leta 2013 je dobila štipen
dijo Fundacije Arnalda Pomodora in tri me se ce 
obiskovala šolo Fundacije za umetniško ob
delovanje kovin v Pietrarubbii (Pesaro). Kot 
pripravnica je delala v Umetniški livarni Ver si
lese v Pietrasanti. Leta 2013 je nadaljevala 
študij kiparstva na Akademiji za likovno umet
nost v Carrari na oddelku pri prof. Lucianu 
Massariju, v letih 2014 in 2015 pa je zadnji 
letnik specializa cije študirala na kiparskem 
oddelku pri prof. Romanu Woźniaku na Aka
demiji za likovno umet nost v Varšavi (Poljska). 
Leta 2016 je končala magistrski študij z na
logo o sodobni umetnosti kot talentu. Od leta 
2016 živi in dela v Portorožu. V Osnovni šoli 
Diego in Vincenzo De Castro v Piranu je zapo
slena kot profesorica likovne umetnosti, teh
nike in tehnologije. Je mentorica skupine  
za risbo in skulpturo pri Skupnosti Italijanov 
 Giuseppe Tartini Piran in občasno vodi likovne 
delavnice za otroke. Od decembra 2017 orga
nizira razstave in druge kulturne dogodke v Art 
Klubu Predsoba v Piranu. Občasno ustvarja  
v zvrsti ilustracije (Per le antiche vie, bese dilo 
Lara Sorgo, ilustracije Miriam Elettra Vaccari; 
Sa mo upravna skupnost italijanske narodnosti 
Piran, 2019) in v grafičnem oblikovanju. ❚

Forma viva Portorož 
Mednarodni  simpozij v kamnu  
z najdaljšo tradicijo
Septembra (16. 9.–12. 10. 2019) se bodo na delovišču parka  
Forma viva pri Portorožu zbrali trije kiparji iz Argentine,  
Irana in Slovenije. 

Forma viva Portorož je park kamnitih skulptur na polotoku Seča, ki nasta
jajo v okviru bienalnih kiparskih srečanj. Gre za v Sloveniji edinstveno 
zbirko velikih kamnitih skulptur iz istrskega kamna, ki daje močan in svo
jevrsten pečat piranski občini in kulturni podobi obalnih mest slovenske 

Istre, njen doseg pa je še veliko širši, saj že več kot 50 let odzvanja tudi v medna
rodnem prostoru. 

V primerjavi s tremi sestrskimi kiparskimi središči (Kostanje vica na Krki – les, 
Ravne na Koroškem – jeklo in Maribor – beton) je portoroški simpozij od leta 1961 
edini ohranil neprekinjen  ritem srečanj, z izjemo leta 2013, ko je bil izpeljan pogo

vorni simpozij. Ker se je zbirka plastik hitro širila in so zanje namenjene površine  
v parku na Seči postale pretesne, nove skulpture že nekaj let  nastajajo za znane 
 lokacije izven parka, v urbanih jedrih in zelenicah obalnih mest. Občina in Obalne 
galerije Piran sta za namene simpozija z letnico 2019 izbrale tri lokacije v Piranu  
in Luciji. 

Na razpis za izbiro kandidatov za letošnji simpozij, ki so ga Obalne galerije 
 Piran pripravile v prvi polovici leta, je prispelo enainštirideset prijav iz Argentine, 
Avstrije, Azerbajdžana, Belgije, Belorusije, Bolgarije, Črne gore, Francije, Gruzije, 
Irana, Italije, Japonske, Kanade, Kazahstana, Kitajske, Latvije, Nemčije, Nove 
 Zelandije, Romunije, Slovenije, Srbije, Tajvana, Turčije, Ukrajine in Velike Britanije. 
Strokovna žirija, ki je v prispelih prijavah ocenjevala ustvarjeni opus umetnikov, 
kakovost ponujene kiparske re šitve in ustreznost njene umestitve na eno ali več 
 izbranih lokacij, je za sodelovanje na simpoziju izbrala tri avtorje: Behnama Akhar-
bina Moghanloua (Iran), Lauro  Marcos (Argentina) in Arijela  Štruklja (Slovenija). 

Tradicionalno kiparsko manifestacijo sta tudi letos podprli  Občina Piran in 
 Mini str stvo za kulturo RS. ❚ Majda Božeglav Japelj

Foto: arhiv OGP

Na delovišču Forme vive v Seči kamniti bloki istrskega kamna že čakajo na tri kiparje  
iz Argentine, Irana in Slovenije.

Charta, 2019, geografske karte in tkanina,  
77 x 210 cm (detajl)
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Na Poletno muzejsko noč sta se na razstavi z naslovom Podrejanja predstavili 
dve mladi umetnici: Nina Čelhar in Monika Slemc. Dve slogovno in likovno 
zelo različni slikarki, se poglabljata v človeka, razmišljata o njem in o njego
vem delovanju v sodobni družbi. O današnjem hitrem načinu življenja, člove

kovih  potrebah, željah, hrepenenju in nuji po odmiku od vsakdanjega živžava. O varnem 
in energetsko napajajočem zatočišču. Monika Slemc razmišlja o odnosu človeknarava, 
Nina Čelhar pa o odnosu človekbivanjska arhitektura.

Monika Slemc & Nina Čelhar Podrejanja 
Slike 

Galerija Meduza Koper 
Trajanje: 15. junij– 20. september 2019

Monika Slemc, JOMO, FOMO, YOLO, 2019,  
akril in olje na platnu, 120 x 90 cm

Nina Čelhar, Embedded, 2019,  
akril na platnu, 54 x 80 cm

Nina Čelhar se v svojih delih posveča sodobni bivanjski arhitekturi, ki jo 
 raziskuje skozi odnose človekhiša, hišanarava, naravačlovek. Raziskuje 
 odnos, ki ga ima sodoben človek do prostora, v katerem živi; zanima jo, kaj  
od njega pričakuje in zahteva ter kaj potrebuje. Oseben prostor namreč pred
stavlja materialen odsev prebivalčevih osebnih vrednot, je odraz njegove notra
njosti. Ker se poglablja predvsem v intimne prostore, oblikovane za individuum, 
so v ospredju slikanja enodružinske bivalne arhitekture. Vzorce za svoje hiše 
(tako notranjost, kakor tudi zunanjost) jemlje iz raznih revij za arhitekturo in  
s spleta, saj ne želi predstavljati neke imaginarne arhitekture, temveč že zgra
jene objekte, ki so jih ljudje izbrali za svoj dom in  ohranjajo pristen odnos  
z okolico, hkrati pa na prvo mesto postavljajo svoje prebivalce. 

Nina Čelhar svoje funkcionalne (betonske) in minimalistično opremljene 
 arhitekture postavlja v okolje, bogato z zelenjem. Naslikana pročelja so ne
kakš ni portreti realnih hiš, ki so vzor in spodbujajo k razmisleku. 

Ustvarja z omejeno barvno paleto in maloštevilnimi odtenki. Z raznimi 
barvnimi toni zelene (narava) in sive (arhitektura) njena platna delujejo po
mirjujoče in spokojno, prinašajo zasebnost in varnost, skratka idealen bivalni 
prostor za človeka, ki bi po vsakodnevnem živžavu doma počival in nabiral 
moči v harmoniji. Kljub geometrični arhitekturi z barvami podobnih tonalitet 
ustvari mehak končni videz slike.

Arhitektura ima kot plod človekove ustvarjalnosti in napredka človeku 
 pod rejeno vlogo, saj leta v svojem domu venomer išče tisto, česar mu v 
 zunanjem svetu primanjkuje, in je odraz človekovega stanja. Dela Čelharjeve  
so  izredno izčiščena, včasih že subtilna, toda vseeno močna. Kljub temu,  
da v njenih arhitekturah in okolici ni človeške prisotnosti, je v detajlih vse  
prežeto z njo. ❚ Ana Papež Križaj
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Monika Slemc v naravi črpa navdih in je njeno 
 zatočišče pred burnim in preobremenjenim, toda  
še vedno enoličnim vsakdanom. Izhaja iz lastnih 
 posnetkov narave, v glavnem  narejenih z mobilnim 
 telefonom, ki jo skoraj vedno spremlja. Dela Monike 
Slemc gledalcu ne omogočajo sproščujočega pogleda 
na vrh gore ali mu dajejo občutek nadzora. Difuzno 
naslikana podoba ga od njih odtujuje, hkrati pa 
ustvarja občutek gibanja, mige tanja. Podoba se iz
mika, gledalca mede in mu onemogoča jasen pogled. 
Monika na platnu upodobi  pogled, ki v stvarnosti ni 
mogoč. Z velikimi formati slik objame gledalca, ga 
sooči s to pretirano podobo in ga pomanjša. Gledalec 
je v odnosu do narave tej podrejen, kar nazorno pri
kaže v delu Blend in.

Slemčeva tehnologije ne zavrača, temveč možno
sti, ki jih ta ponuja, vključuje in združuje s slikarsko 
tradicijo. Podrejenosti tehnologiji, občutek, da bomo 
nekaj zamudili, če ne bomo ves čas pozorni na do
gajanje na svojih elektronskih napravah, se Monika 
skuša rešiti v ciklu JOMO.FOMO.YOLO!. Tu išče svoj 
lasten likovni izraz, neobremenjena s slogovno in 
 tematsko uvrščenostjo ter institucionalnimi konteksti. 
V aktu slikanja preprosto uživa in se prepusti.
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svoj način odgovarja dejanskim in namiš
ljenim grožnjam, ali jih lahko premeri in 
ponudi neko drugačno značilnost časa. 

Na pregledni intermedijski razstavi, ki je 
potekala v dveh delih, od 5. do 26. julija  
in od 2. do 23. avgusta 2019, je bilo skupno 
v obeh terminih na ogled 8 intermedijskih 
del – instalacij osrednjih slovenskih pro
ducentov. 

V prvem delu razstave so sodelovali:
• Tilen Sepič: Svetlobni oscilator (Svetlobna 

gverila, Ljudmila, Zavod Projekt Atol),
• Saša Spačal, Matic Potočnik: Luminoid 

(Ljudmila, Zavod Projekt Atol),
• Robertina Šebjanič, Aleš Hieng - Zergon, 

Ida Hiršenfelder: Časovni zamik / Kemobri
onični vrt (Ljudmila, Zavod Projekt Atol),

• Marko Vivoda, Karlo Hmeljak, Luka 
 Frelih: Rear (PiNA).

• Na odprtju prvega dela je s performansom 
sodelovala plesalka in pevka Irena Z. 
 Tomažin, na zaključku pa Alberto Novello. 

Festival sodobne 
umetnosti IZIS  
Invazija
Razstavišče Monfort Portorož
5.–26. julij in 2.–23. avgust 2019

Festival sodobne umetnosti IZIS že 
od leta 2013 nadaljuje z začrtano 
potjo, ki jo je iz obupa nad stanjem 
podpore sodobni umetnosti v regiji 

začela iniciativa umetnikov in kulturnih 
producentov, delujočih v slovenski Istri. 
Sodelovanje z Obalnimi galerijami Piran 
sega v leto 2015, ko smo v razstavišču 
Monfort gostili projekt Soundlighter 2.00 
avtorjev Gašperja Milkoviča Biloslava, 
Marka Vivode (IZLAND) in Mitje Cerkve
nika.

Letošnja 7. edicija festivala z naslovom 
Invazija je vsekakor zaznamovala novo po
glavje v obstoju obstranskega, toda vztraj
nega festivala. V dosedanjih izvedbah se je 
s ciljem infiltrirati intermedijsko umetnost 
na spored prizorišč v slovenski Istri uspeš
no gibal med omahovanjem in udarništ
vom, institucionalizacijo in gverilo. Skupi
na umetnikov in kulturnih producentov, ki 
ga je zagnala, je v sodelovanju z Obalnimi 
galerijami Piran tokrat v razstavišču Mon
fort predstavila dela, ki jih je v zadnjih 
 letih producirala koprska PiNA in katerih 
avtorji so tudi njeni člani. Obenem je pro
gram festivala ponujal tudi dela preostalih 
osrednjih slovenskih producentov inter
medijskih del. 

Festival je prikazal umetniške prakse,  
ki iz tehnološke invazije in najnovejših 

Po kratkem premoru so se na drugem delu 
razstave predstavili:
• Gašper Milkovič Biloslav, Mitja Cerkve-

nik, Marko Turkuš, Marko Vivoda: Radia 
(PiNA),

• Stran 22: Soap Opera KO1 MO4 JO1 
 (Svetlobna gverila, Stran 22),

• Andrej Koruza, Jan Krmelj, Gašper Torkar, 
Nika Erjavec (DivinaMimesis): Niti sled 
(PiNA),

• Name: Nanografiti (KID KIBLA).
• Na odprtju so nastopili Tery Žeželj, Ivana 

Marčić, Mauricio Valdés, Tilen Lebar in 
Vid Drašler s performansom Sluhovod #3. 

• Sedma edicija festivala IZIS se je končala 
23. avgusta 2019 z glasbenim nastopom 
Luxasa in Gašperja Torkarja. 

Festival IZIS je organizirala PiNA, v so
delovanju z Obalnimi galerijami Piran, 
društ vom Ljudmila, zavodom Projekt Atol, 
Svet lobno gverilo, Prostorožem, zavodom 
Sploh, KID Kiblo in delavskim domom 
 Trbovlje, s podporo Evropskega sklada za 
regionalni razvoj, Ministrstva za kulturo 
RS, Občino Piran in JSKD ter v sklopu pro
jekta M.C.Ruk. Medijski pokrovitelj je bil 
Radio Študent. ❚

znanstvenih odkritjih snujejo svoja orodja. 
In ugotavljal, da je morda odgovor na strah 
zbujajoče parole o ogroženosti, o invazijah 
in njenih posledicah – od najbolj volatilnih 
oblik kapitala do vznika najbolj rudimen
tarnih zidov – invazija sama. Invazija kot 
branik, ki naj nezadržno vdiranje sprejme, 
ki naj ob sodobnem vrvežu in zmedi, kot 
osnovnim občutenjem našega časa, ta čas 
premisli, ponudi zaznavi. Ki naj se vpraša: 
kaj je naše, kaj napadeno, kaj braniti, ka
tera meja mišljenja in zaznave je ta, ki to 
 občutenje poraja? In ali lahko umetnost na 
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Napovedujemo 

Andrej Štular 
Tretji tir

Samostojna razstava

Galerija Meduza Koper 
Odprtje: petek, 4. oktober 2019,  
ob 19.00
Trajanje: 4. oktober–22. november 2019

Andrej Štular (1967) pri svojem ustvarjanju povezuje različne likovne tehnike in medije. 
 Njegova samosvoja dela, pogosto plod reciklaže in vsakovrstnih predelav, često prevprašujejo 
sfere domačijske psihopatologije, pa tudi človekovo bit, njegovo identiteto in položaj v ustroju 
sodobnega sveta. Štular je umetnik z zavidljivo kilometrino na polju vsakršnih obrobnih likov
nih praks, ki mu uspe s humorjem in svežino vsakič znova izzvati gledalca. Je član ljubljan
skega kolektiva Strip Core in lutkovnega gledališča Nebo. Za svoje delo je prejel več nagrad; 
v zadnjem obdobju med drugim dve nagradi za likovno podobo – v Kazahstanu za predstavo 
Zrcalce (LG Nebo), na Bienalu slovenskih lutkovnih ustvarjalcev v Mariboru pa posebno 
 nagrado za lutkovni pristop in domišljeno likovno podobo za uprizoritev zgodbe Bežimo, svet 
se podira iz serije stripovskih albumov Zverinice iz Rezije v stripu.

Katja Bednařik Sudec 
Skrivnost življenja

Slike

Galerija Loža Koper
Odprtje: petek, 25. oktober 2019, ob 19.00
Trajanje: 25. oktober 2019–10. januar 2020

Katja Bednařik Sudec (Rakičan pri Murski Soboti, 1979) 
je diplomirala in magistrirala na ljubljanski ALUO, 
se študijsko izpopolnjevala v Münchnu, Leipzigu, 
Ber linu in na Dunaju, je uveljavljena likovnica, ki de

luje tudi kot galerijska pedagoginja in kuratorka. Njena likovna 
avtopo etika je, kljub različnim razvojnim premenam, prepo
znavna s skrajno intimno in subtilno izpovednostjo. V koprski 
Loži bo predstavljen ciklus del v zelo različnih, tudi za slikarstvo 
ne kon vencionalnih tehnikah, ki jih je ustvarila v zadnjih štirih 
letih.  Poimenovanje razstave Skrivnost življenja nakazuje avto
ričin vsebinski navdih v ustvarjanju, ki gledalcu omogoča sub
jektivno ob čutenje in doživljanje določenih stanj ter vzdušij  
v življenju slehernega živega bitja. ❚ Nives Marvin Dotik tkanja – zavetje II, 2018, akril na platno, nit, 100 x 100 cm
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Obalne galerije Piran v sodelovanju s Stripburgerjem/Forum Ljubljana nada
ljujejo s ciklom treh samostojnih razstav uveljavljenih slovenskih stripovskih 
avtorjev (Marko Kociper, Andrej Štular in David Krančan). Po lanskoletni raz
stavi originalnih stripov s prostorsko postavitvijo Marka Kocipra z naslovom 

Jazbec in tretji svet, bo tudi letošnja razstava Andreja Štularja na ogled v okviru sprem
ljevalnega programa festivala stripa TINTA. Osrednji program festivala poteka med  

10. in 13. oktobrom 2019 na različnih pri
zoriščih v Ljubljani in drugje po Sloveniji, 
od lanskega leta tudi v Kopru. S pestrim 
programom v obliki razstav, delavnic, 
 predavanj, filmskih projekcij, stripovskega 
 sejma in drugih dogodkov poudarja raz
nolikost in širino sodobne stripovske ust
var jalnosti. 

Andrej Štular z razstavo Tretji tir potrju
je prvovrstno kondicijo, s katero preskuša 
meje različnih likovnih panog, začinjenih  
z neumornim recikliranjem ter prekaljeno 
readymade taktiko. Štular išče, kar mora 
biti najdeno; ponovno odkrita lepota vsak
danje tvarine in podob se pod umetnikovi
mi prsti spreminja v pomenljive in lirične 
stvaritve, ki z ironijo in humorjem posegajo 
v kulturnodružbeni historiat. Razstava  
v Kopru prinaša raznorodno bero del, na
stalih v zadnjih letih: izbrane risbe, kolaže 
ter objekte, predvsem pa kratke stripe, 
tudi izbor originalov iz starejših stripov
skih albumov. ❚ Katerina Mirović
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Zgodilo se je … Skulpture Gail C. Morris v Mestni galeriji Piran
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Foto: arhiv OGP

Vojc Sodnikar 
Ponis 
(1959–2019)
Sredi poletja se je od nas za vedno poslovil 
kipar Vojc Sodnikar Ponis.  

Svojo samosvojo kiparsko pot si je 
Vojc utiral počasi in dostojno, 
umak njen v ateljeju, z vztrajnim 
delom in veliko vere v umetnost. 

Vse to so odsevale kamnite skulpture,  
ki smo jih letos spomladi znova občudovali 
na manjši pregledni razstavi v circolu, na 
sedežu Skupnosti Italijanov Santorio San
torio v Kopru, v palači Gravisi Buttorai. 
Verjel je vase in verjel je v druge umetnike, 
ki jih je zvesto spremljal na razstavah  
in gostil v svojem ateljeju. Verjel je tudi  
v živ ljenje in upal, da mu je dana še ena 
prilož nost, da premaga kruto bolezen.  
Žal je bila ta močnejša. 

Z nami za vedno ostajata spomin na 
njegovo  boemsko podobo umirjenega umet
nika in dobrega človeka ter njegov drago
ceni opus, ki ga je zapustil kot neminljivo 
sled svojega ustvarjalnega življenja. ❚

Razstavo Gail C. Morris si je ogledal tudi minister  
za kulturo gospod Zoran Poznič v spremstvu  
župana Občine Piran, gospoda Đenija Zadkovića.
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Razstava grafik Fulvie Grbac v Galeriji Herman Pečarič

Prešernovi nagrajenci iz Istre na razstavi v Galeriji Prešernovih nagrajencev v Kranju 

 Nove slike Ganija Llalloshija na razstavi Walk with me v Mestni galeriji Piran

Zgodilo se je … Anton Flego s pregledno razstavo keramike v Galeriji Loža
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