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Maravee Object Nina Koželj in Michele Bazzana
Prostorska postavitev

Galerija Loža Koper
Trajanje: 16. januar–1. marec 2020

»Stresno« koruzno polje in potujoča 
banana na razstavi v Galeriji Loža

Čudenje, italijansko meraviglia, ki se ji v furlanskem na
reč ju reče maravee, je beseda in z njo vsebina, s katero 
avtorica projekta, italijanska likovna kritičarka Sabrina 
Zannier, prepriča zasebne in javne pokrovitelje, ki ji vse 

od leta 2002 omogočajo izpeljavo tega multimedijskega dogodka, 
pravzaprav že kar festivala. Odvija se na različnih lokacijah Furla

ocenjuje, da avtorica s svojim delom nadaljuje smer novega sloven
skega kiparstva osemdesetih let, kiparstvo kot čutni inkarnat (Lujo 
Vo do pivec, Mojca Smerdu, Mirsad Begić, Duba Sambolec in drugi), 
ter kasnejšega novega slovenskega kiparstva, kot ga poznamo v opu
sih Mirka Bratuša, Jožeta Baršija, Romana Makšeta … 

Michele Bazzana (1979) sodi med uveljavljene likovne ustvar
jalce srednje generacije in deluje na območju sosednje Furlanije 
Julijske krajine. Študij umetnosti je zaključil leta 2005 na akade
miji v Benetkah. Izpopolnjeval se je v Comu, na šoli vizualnih 
umetnosti Antonio Ratti, med leti 2009 in 2011 pa je bival v Pari
zu (Dena Foundation for Contemporary Art) in italijanskem kraju 
Omegna, ob jezeru d’Orta (CARS, Cusio Artist Residency Space). 
Likovno znanje je kasneje kot avtodidakt širil še na področje 
 elektrike in mehanike, zato na vprašanje, kdo je njegov najljubši 
umetnik, v šali odgovori: »Nikola Tesla«. Bazzana ima za seboj 
številne osebne razstave, razstavljal je tudi v Villi Manin v Passa
rianu. Tudi na seznamu skupinskih razstav najdemo pomembna 
prizorišča, denimo Bienale arhitekture in Fondacijo Bevilacqua  
la Masa v Benetkah. 

Furlanski umetnik, ki je dejaven tudi na polju fotografije in 
performansa, v svojih prostorskih postavitvah na ekscentričen 
 način uporablja gospodinjske aparate, igračke, skratka vsakdanje 
predmete. V njegovih objektih izstopata gibanje in mehanizirani 
procesi, ki delujejo paradoksalno. Takšna je na razstavi v Kopru 
gibljiva postavitev z naslovom Dolly z banano. Električni motorček 
se lenobno premika po tirnici sem ter tja, pri čemer umetelno na 
vse strani vrti svojo dolgo »kovinsko roko« s sladkim sadežem – 
banano. Kot nekakšen nori znanstvenik Bazzana ustvarja ironične 
situacije, kjer nenavadne asociacije med podobo in funkcijo oživ
ljajo predstave o nekih antropomorfnih aparatih. Obiskovalec  
se ob ogledu njegovih del pogosto znajde v neprijetnem položaju, 
saj ga gesta – duhamorno potovanje banane, ki nima konca, bana
na pa iz dneva v dan izgublja svežino – destabilizira, obenem pa 
spodbudi naše misli, impulze, emocije in posledično morda tudi 
ravnanje. Avtor poudarja, da želi »z uporabo vsakdanjih pred
metov, katerim spreminjam namembnost in jih preoblikujem v 
aparate z nenavadnimi funkcijami, pri obiskovalcu materializirati 
(omajati?) občutke, koncepte, stališča … Na kratko, s kančkom 
sproščujoče ironije ustvariti kratek stik med znanim in neznanim.« 
❚ Majda	Božeglav	Japelj

nije Julijskekrajine (grad Susans v Majanu, palača Elti v Gemoni, 
grad Colloredo v Monte Albanu) in v Sloveniji. Avtorica in njeni 
strokovni sodelavci si prizadevajo za to, da dogajanje zajame naj
novejšo ustvarjalnost v teh krajih delujočih domačih, ob njih pa 
tudi tujih umetnikov. Poleg likovne, vizualne umetnosti se festival 
skorajda enakovredno posveča tudi umetniškim izrazom s pod
ročja sodobne glasbe, gledališča, plesa, filma, oblikovanja ipd. 
 Tokratni Maravee se osredotoča na predmet, objekt, oziroma na 
dialog med objektom in človeškim telesom. Objekt se uteleša, po
stane protagonist v skulpturah, slikah, videih, fotografijah, sceno
grafskih postavitvah, koreografskih, gledaliških in glasbenih pred
stavah. Namen je predstavitev ustvarjalnih načrtov, invencij in 
pro duk cije objektov, ki sprožajo nove poglede na sodobno umet
nost, z mislijo na Leonarda da Vincija, kot poklon temu rene sanč
ne mu geniju ob 500. obletnici njegove smrti. 

Tudi prostorske skulpture dveh umetnikov na razstavi v koprski 
Galeriji Loža, Michele Bazzana in Nina Koželj, izzivajo s po jav
nost jo objekta. Ti Izumi (tak je naslov razstave) so navadni, ob
enem pa tudi nenavadni predmeti, v katere sta avtorja vtkala svoje 
umet niško sporočilo. Delo Nine Koželj Ostani tako dolgo, kot želiš #2 
 (Koruzno polje) – elektrificirana prostorska postavitev iz lesa, kovi
ne, električnega pastirja, akumulatorja in PVC materialov – vabi  
k dotiku, v nasprotju z običajnimi priporočili v muzejih in galeri
jah, ki obiskovalce odvračajo od dotikanja umetnin. Seveda pa stik 
prinaša stresljaj, sicer rahel električni sunek, ki deluje kot strezni
tev in ustvarja neskladje med tem, kar vidimo in je samo po sebi 
umev no, in tistim, kar deluje nenavadno, pri čemer delo ne skriva 
ironičnih podtonov na temo vedno bolj zapletenega odnosa med 
naravo in tehnologijo. Nina Koželj (1985) je vizualna umetnica,  
ki deluje na področju kiparstva, grafike in slikarstva. Leta 2008  
je prejela priznanje Fotografske zveze Slovenije, dve leti kasneje 
(2010) štipendijo prestižne švicarske fundacije VordembergeGilde
wart in leta 2014 nagrado mladih na tradicionalni slikarski prire
ditvi Extempore Piran. Med osebnimi in skupinskimi razstavami, 
ki jih je bilo do sedaj kar nekaj, velja izpostaviti Tri enale sodobne 
slovenske umetnosti U3 v Moderni galeriji (2016). Likovna kritika 

Michele Bazzana, Dolly z banano

Nina Koželj, Ostani tako dolgo, kot želiš #2 (Koruzno polje)
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Tina Perko Svet tam zunaj
Ilustracije

Galerija Herman Pečarič
Trajanje: 24. januar–29. marec 2020

Mladika, Studio Hieroglif, Morfem, Učila 
International, Epistola, Miles Kelly, Little
AntBooks, Ed to the Future). 

Tina Perko je tudi avtorica štirih izdanih 
slikanic: Žirafa Cveta (založba Lepa beseda), 
Ovca Boža (založba Didakta), Gvido in kozja 
vila (založba Mladika), Srečko in Sofija  
(založba Mladika). 

Na razstavi z naslovom Svet tam zunaj  
se Perkova predstavlja z ilustracijami in 
zgodbo za novo avtorsko slikanico. Zgodba 
o lemurju iz živalskega vrta govori o rado
vednosti, želji po odkrivanju neznanega, 
pogumu, ki je za to potreben, in strahu,  
ki nas ovira. 

Na osnovi posameznih elementov ilu
stracij je nastalo več manjših »zgodbic«,  
ki jih Tina predstavlja tudi v obliki potis
kov za otroško posteljnino. Nekateri od teh 
vzorcev so del kolekcije, ki jo oblikuje za 
ekološko blagovno znamko Ocean Bluu in 
tako povezujejo ilustracijo s tekstilnim 
oblikovanjem. ❚ Ana	Papež

Galerija Meduza Koper
Paolo Ferluga, Zemlja in človek

Pretorska palača Koper 
Razstava dijaških likovnih izdelkov

Odprtje:  četrtek, 13. februar 2020  
ob 18.00 v Pretorski palači  
ob 19.00 v Galeriji Meduza

Trajanje: 13. februar–6. marec 2020

Projekt v sodelovanju s Kulturnim društvom 
Opera Viva Trst.

Dijaki v ateljeju	je vsebinska nad
gradnja likovnega natečaja z na
slovom Tokrat je na sceni … ,	ki 
ga je leta 2005 zasnovala tržaška 

večplastna likovna umetnica Lorena Matic. 
Namenjen je mladim in njihovi ustvarjal
nosti ter spoznavanju in raziskovanju raz
pisane teme. 

Pedagoškorazstavni projekt, pri katerem 
že vrsto let sodelujejo tudi Obalne galerije 
Piran, je namenjen srednješolcem iz Trsta, 
Vidma, Gorice in Kopra. Poteka vse šolsko 
leto v obliki ustvarjalnih delavnic pod vod
stvom mentorjev, razstav in sodelovanja  
na mednarodnem natečaju. Mednarodna 
žirija (Paolo Ferluga, Lorena Matic, Ana 
Papež, Fulvia Zudic in Sabrina Zannier) je 
ocenila in izbrala najboljša dela za nagrade. 
Odziv dijakov je bil znova izjemen. Oce
nje vali so različne likovne izdelke (kolaže, 
fotografije, grafike, risbe, slike, stripe, 
kipe, video, oblikovanje tekstila, instala
cije), ki so odražali bogato ustvarjalnost, 
ozaveščenost in kritičnost mladih. Njihovi 
likovni izdelki bodo vzporedno z razstavo 
v Galeriji Meduza na ogled v Pretorski 
 palači v Kopru.

Letošnji 15. natečaj Tokrat je na sceni … 
Alica v čudežni deželi je posvečen čudežu v 
svojem osnovnem pomenu besede (študije, 
ki so pripeljale do raznih odkritij), kot tudi 
čudežem, s katerim se sreča protagonist 
zgodbe Lewisa Carolla (psevdonim za 
 matematika, filozofa, logika, književnika 
Charlesa Lutwidgea Dodgsona) – Alice v 
čudežni deželi.

Alica razmišlja, razlaga in izumlja; ob 
svojem globokem padcu v središče zemlje 
se srečuje z zanimivimi osebnostmi, ki ji 
razkrivajo vse naravne zakonitosti.

Ob bok Alici je postavljen tudi Leonardo 
kot eden največjih izumiteljev ter vsestran
sko nadarjenih zgodovinskih oseb. Zna

Ob delu v modni industriji je bilo risanje na podlagi zgodb za Tino Perko spro
stitev, nekakšen pobeg v svet domišlije, ki nima nikakršnih omejitev. Sčasoma 
je dobivala vedno več naročil za ilustriranje in njen hobi je prerasel v poklic. 
Tako zadnjih 10 let ilustrira slikanice, zgodbe, revije za otroke. Pri svojem 

delu je do sedaj sodelovala s številnimi založbami doma in v tujini (Didakta, Rokus Klett, 

Dijaki v ateljeju

Tokrat je na sceni … Alica v čudežni deželi

nost, ki vodi do odkritij, in eksperimenti
ranje, ki vodi do umetnosti, sta dve polji, 
ki se med seboj spajata. 

V Galeriji Meduza Koper bo na razstavi 
z naslovom Zemlja in človek v sodelovanju  
z OGS (Nacionalni inštitut za oceanografijo 
in eksperimentalno geofiziko) razstavljal 

Paolo Ferluga

umetnik Paolo Ferluga. Znanstvenim 
 fotografijam bodo dodana slikovna dela, 
realizirana posebej za to razstavo. Paolo 
Ferluga oblikuje fantastične kraje, v kate
rih živi človek, ob tem pa se naslanja na 
idealno vizijo Leonardovega mesta.  
❚ Ana	Papež

Paolo Ferluga, Brez naslova, 2019, mešana tehnika na papirju, 210 x 100 cm
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Zora Stančič Zunaj kroga / 
Out of the Loop

Prostorska postavitev

Galerija Monfort Portorož
Odprtje: petek, 20. marec 2020
Trajanje: 20. marec–10. maj 2020 

grafiko na ALUO in na PEF Univerze v 
Ljubljani, kjer tudi živi. 

Inspiracija za multimedijsko prostorsko 
razstavo, ki jo ustvarja za specifičen pro
stor nekdanjega skladišča soli, je Batičeva 
skulptura Lepa Vida na Bernardinu, o ka
teri je zapisala: “Ta skupinski portret treh 
oseb se mi je od nekdaj zdel zelo poetičen, 
hkrati pa se mi zdi, da je skulptura nekako 
spregledana v kontekstu Batičevega dela, 
motiv Lepe Vide pa tako malokrat upri
zorjen v slovenski likovni umetnosti. Prav 
ta motiv se mi zdi še vedno aktualen, ne 
samo kot osnovni motiv hrepenenja po 
boljšem življenju, lepoti, znanju, po ne
čem, česar včasih sploh ne znamo ubesedi
ti, temveč tudi zaradi drugih socialnih in 
družbenih tem, ki jih ta zgodba odpira. 
Nekatere od teh so danes še posebno ak
tualne, na primer migracije iz različnih 
 razlogov, pa strah pred drugimi in drugač
nimi, strah zaradi negotove prihodnosti, 
medsebojni odnosi v družini itd.” 

Avtorica bo z različnimi izraznimi sred
stvi, tudi s pomočjo zvoka, besed in grafike, 
ki bo v gibanju in bo animirana, ustvarila 
prostorsko postavitev v tem specifičnem 
prostoru. Leta bo obiskovalca nagovarjala 
fizično, mentalno in emocionalno tako, da 
bo lahko večplastno doživel lastno izkuš
njo sinergije prostora in slike. 

Pri realizaciji predstavitve sodelujeta 
tudi Andrej Kamnik (animacija) in Mateja 
Starič (glasba). ❚ Nives	Marvin

Zunaj kroga, 2020, videoposnetek

Napovedujemo

Rok Mohar Černobilčki
Prostorska postavitev

Galerija Meduza Koper
Odprtje: petek, 13. marec 2020
Trajanje: 13. marec–3. maj 2020

Jeseni 2018 je bila v Galeriji Meduza v Kopru na ogled raz
stava stripov Marka Kocipra z naslovom Jazbec in tretji svet. 
Klasično predstavitev (originalne risbe na steni in natisnjene 
stripovske albume) je nadgrajevala prostorska postavitev 

Jazbečeve dnevne sobe. V tem stripovskolikovnem ambientu so  
v galerijo privabljale tudi duhovite skulpture stripovskih likov, ki 
sta jih ustvarila kiparja Marko A. Kovačič in Rok Mohar. Slednji 
se v koprski galeriji prvič osebno predstavlja z novo razstavo. 

Mohar pravi, da je zanj umetnost način življenja in raz miš lja
nja, likovno ustvarjalnost razume tudi kot družbeno odgovorno 
dejanje. V svojih prostorskih postavitvah nas nagovarja z nepo
sredno likovno govorico in nas neobremenjeno napeljuje k raz miš 
lja nju o aktualnih družbenih, političnih, okoljevarstvenih in dru
gih, za človeštvo pomembnih tematikah. Tudi zadnja po sta vi tev  
je berljiva večplastno.

Projekt Černobilčki se navezuje na jedrsko katastrofo v Černo
bilu, ki se je zgodila leta 1986. Umetnik opozarja na dolgoročne  
in tragične posledice nesreče, ki je močno zaznamovala človeka in 

naravo, ne le v bližnji okolici, ampak tudi drugje po Evropi. Po sle
dično nam postavlja tudi vprašanja o smislu vedno večjega strem
ljenja človeka po nebrzdanem razvoju in tehnološkem napredku. 

Prostorska postavitev zajema skulpture, ki so nastale v zad
njem petletnem obdobju. V tem daljšem ustvarjalnem procesu  
so plastične podobe, ki jih umetnik najprej oblikuje v glini in po
zne je izdela mavčne odlitke, spontano doživele evolucijo. Nastalo 
je skoraj dvesto človeških figur ter obrazov otrok in odraslih, ki 
sprva delujejo ironično in nekoliko groteskno. Zdijo se nam celo 
smešni in zabavni. Deformirana telesa in spačeni izrazi pa v nas 
kmalu sprožijo neprijetne občutke. V bistvu odražajo nekaj tra
gičnega in nas močno vznemirjajo. S premišljeno postavitvijo 
posameznih elementov v prostor Mohar doseže, da se nelagodje 

Zora Stančič (1956) je osnovno in srednjo šolo končala v Ljubljani, v letih od 1979 
do 1984 je študirala grafiko na ALU v Sarajevu pri prof. Dževadu Hozi. Študij 
je nadaljevala na ljubljanski akademiji, kjer je leta 1990 končala spe ci alko za 
grafiko pri prof. Z. Apolloniju in specialko za slikarstvo pri prof. J. Berniku. 

Študijsko se je izpopolnjevala v Parizu, na Dunaju, v ZDA in na Češkem. Razstavlja v Slo
veniji, Evropi in ZDA. V Obalnih galerijah Piran smo jo konec devetdesetih predsta vili z 
osebno razstavo grafik v okviru projekta Grafika v Sloveniji po letu 1945. Je docentka za 

Fo
to

: M
at

ej
a 

Ba
bn

ik
, a

rh
iv

 a
vt

or
ja



5

Erik Lovko 
Mož in sonce

Spominska razstava 

Mestna galerija Piran
Odprtje: petek, 27. marec 2020
Trajanje: 27. marec–7. junij 2020

Ob desetletnici smrti priznanega 
akademskega kiparja in slikarja 
Erika Lovka (1953–2009) v Obal
nih galerijah Piran priprav ljamo 

pregledno razstavo življenjskega opusa sli
karskih, kiparskih in grafičnih umetniških 
del. Lovko je s svojim bogatim ustvarjal
nim opusom in delom pomenljivo zazna
moval tokove sodobne umetnosti doma in 
na tujem. Razstavo bo spremljal spominski 
zbornik, ki ga bomo izdali v sodelovanju z 
Občino Postojna in Knjižnico Bena Zupan
čiča Postojna. S spominskim zbornikom, 
skozi dokumentarne utrinke iz njegovega 
osebnega arhiva in različne avtorske zapise 
želimo nekoliko drugače osvetliti pogled na 
njegovo delo in življenje. Vsebina bo pred
stavljala prispevke iz vrst umetnostnozgo
dovinske stroke ter zapise njegovih kolegov 
in prijateljev. Izšel bo v znak spošto vanja 
in zahvale za umetnikovo delovanje na 
 Primorskem, Notranjskem in tudi širše. 

V Mestni galeriji Piran bodo na ogled 
njegova slikarska dela vse od obdobja aka
demskega študija leta 1975 do preranega 
konca njegove umetniške poti leta 2009.  
Z grafikami iz obdobja devetdesetih, risba

mi plesalcev in glasbenikov, skicami iz različnih obdobij, kolaži, kamnitimi skulpturami 
in slikarskimi deli velikih formatov bo moč zajeti umetnikov ustvarjalni utrip skozi vso 
življenjsko pot. Del razstave bo na ogled tudi v Galeriji Insula v Izoli (od 31. marca do  
20. aprila 2020), kjer je bil Lovko, kot dolgoletni predsednik Društva likovnih umetnikov 
Insula, pogosto prisoten. 

Erik Lovko sodi med pomembne osebnosti našega prostora in hkrati med tiste primor
ske likovne ustvarjalce, ki najbolje predstavljajo sredozemski pol slovenske umetnosti. 
Izdaja zbornika in spremljajoča razstava sta po desetih letih prvi korak k trajnejši post
humni osvetlitvi pomena njegovega življenja in dela. ❚ Maja	Lovko

in napetost ob gledanju le še stopnjujeta. Osrednji, vizualno in 
asociativno najmočnejši element na razstavi je skulptura z na slo
vom I PODn. To je veliki abakus, mehansko računalo, na katerem 
so gosto nanizane krogle v obliki človeških glav. Ob pogledu na 
groteskna in zakrnela obličja otrokstarcev je občutek strašljiv, 
zaslutimo smrt in »zaslišimo« neme krike obupa in strahu, ki se 
nas globoko dotaknejo. 

Projekt nadgrajuje in vsebinsko razlaga Černobilčkova listina, 
nekakšen manifest otrok černobilske nuklearne postaje, ki tako 
opozarjajo nase in svarijo pred pozabo. Napisana je provokativno, 
s humornim in ironičnim podtonom, ki rahlo blaži težo resnega 
argumenta. Realna dejstva in ideje se prepletajo z utopičnimi 
željami in nerealnimi pričakovanji o zdravi in pravični družbi.  
❚ Tatjana	Sirk

Rok Mohar (1979) se je po končani Srednji šoli tiska in papirja leta 
2003 vpisal na šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart, smer kipar
stvo. V letu 2006 je dobil atelje v AKC Metelkova mesto. Njegovo 
umetniško pot je pomembno zaznamovalo prijateljevanje z umetni
kom Markom A. Kovačičem, s katerim sodeluje še danes. Sodeloval 
je pri skupinskih razstavah in imel nekaj samostojnih, ustvarja in 
 deluje na različnih področjih. Izdeloval je rekvizite ter scenografije za 
gledališče in film, sodeloval je z restavratorskim centrom na Oddelku 
za kamen in štukaturo, upodabljal je stripovske junake, sodeloval je 
na različnih kiparskih simpozijih in festivalih, med drugim na 3. in 4. 
mednarodnem festivalu študentske forme vive (2005 in 2006) v Izoli. 
Kamnoseštva se je učil na kiparskih delavnicah Kornarija v Maruši
ćih na Hrvaškem pri mentorici, akademski kiparki Gail Morris. Leta 
2019 je v Tržiču s pomočjo društva KUD Ampus v graščini Neuhau
sen vzpostavil grafični atelje. Živi in ustvarja v Ljubljani in Tržiču. ❚

Buon giorno/Good morning/Dober dan, 1991, olje na platno, 130 x 150 cm (zasebna last)
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Letos je na Prešernov dan, slovenski 
kulturni praznik, v Galeriji Herman 
Pečarič potekala grafična delavnica 
z naslovom Prešernovanje, poezija 

leti. Dogodek sta načrtovala in izvedla ku
stosinja pedagoginja Obalnih galerij Ana 

 Mladi in slovenski kulturni praznik v galeriji 

Prešernovanje, poezija leti

tako prišli do unikatne postavitve lastnega 
umetniškega dela, prostorske instalacije, 
kar je bil tudi popoln zaključek slovenske
ga kulturnega dne.

Ker je Migration (z metuljem kot simbo
lom) celoleten projekt v okviru SKUM, 

V celotnem projektu sodelujejo učenci 
različnih starosti (2. in 3. triada), dijaki ter 
osebe s posebnimi potrebami.

Ob dogodku Prešernovanje, poezija leti so 
Obalne galerije kot sooblikovalke projekta, 
na pobudo učencev mentorja Matjaža 
 Borovničarja, ki so si želeli prekriti večjo 
površino z metulji (tako kot površine pre
krivajo metulji, ki migrirajo), ponudile stop
nišče ter zastekljeni del v najvišjem nad
stropju Galerije Herman Pečarič. Prav tako 
je na odprtju razstave na Prešernov dan,  
z naslovom Preobrazba, v Apolonijevi palači 
v Piranu (organizator je Galerija Runa 
 Piran – Razzak Jubayer) razstavljenih več 
platen, prekritih z mivko in metulji učen
cev OŠ Šmarje pri Kopru. Na tej skupinski 
razstavi sodelujejo še Matjaž Borovničar, 
Miha Pečar, Klavdija Marušič, Ana Papež, 
Aleš Lenassi, Snežana Lukić, Marija Bega
nović, Tanja Sičović, Jelena Miletić, Tala 
Lumbar in Margareta Ana Bole.

V mesecu maju se bodo učenci OŠ 
Šmarje pri Kopru z uporabo znanja, pri
dob ljenega pri vseh šolskih predmetih, pre
izkusili še v instaliranju in postavitvi raz
stave v Galeriji Meduza v Kopru ter z 
izdelavo konceptualnega videa. ❚

Papež ter akademski slikar Matjaž Borov
ničar. Slednji poučuje likovno vzgojo, 
 teh ni ko in tehnologijo na OŠ Šmarje pri 
 Kopru ter v Centru za korekcijo sluha in 
govora v Portorožu. Delavnica Prešernova-
nje, poezija leti je del celoletnih dejavnosti 
in dogodkov na temo migracij v okviru pro
jekta SKUM (Razvijanje sporazumevalnih 
zmožnosti s kulturnoumetnostno vzgo jo). 
Udeležili so se je učenci OŠ Šmarje pri 
 Kopru, OŠ Sečovlje, OŠ Lucija, SE/OŠ 
 Vicenzo e Diego de Castro Piran/Pirano, 
CKSG Portorož ter dijaki Gimnazije Piran.

Udeležencem so po sprejemu v Pečari
čevi galeriji in vodstvu po aktualnih razsta
vah predstavili projekt Migration, nakar so 
se marljivo lotili vrezovanja metuljev vsak 
v svoj linolej. Metulj kot simbol migracij je 
bil izbran zaradi svojega nadvse zanimive
ga razvojnega procesa, raznolikosti oblik 
ter široke barvne palete, ki ponazarja mul
tikulturno etično družbo. Poleg tega je me
tulj žuželka, ki migrira (monarh) za preži
vetje (enako ljudje) in živi na vseh celinah, 
razen na Antarktiki. 

Udeleženci delavnice so bili poučeni o 
pojmih galerija, kustos, razstava, simbol, 
grafika, instalacija … Ko so učenci in dijaki 
vrezali in stiskali vsak svojega metulja, so 
nanj napisali del poezije ali verz, ki je na 
metuljevih krilih poletel v nebo. Nato so s 
pomočjo mentorjev raziskali načine instali
ranja v parku Galerije Herman Pečarič ter 

Migration, instalacija

Preobrazba, instalacija

učenci vseh starosti obravnavajo teme, po
vezane z migracijami in metulji, pri večini 
šolskih predmetov. Tako je poudarek na
menjen dialogu, strpnosti, sodelovanju, 
spoštovanju in pomenu miru, spoštovanju 
človekovih pravic, odgovornosti posamez
nika do družbe, v kateri živi, spoznavanju 
poezije v slovenskem in tujih jezikih, ust
varjanju in grajenju ter povezovanju. Cilj 
SKUM, in tako tudi celotnega projekta, je, 
da se učence z izkustvenim učenjem oza
vesti in pripravi na življenje v sodobni, vse 
bolj medkulturni družbi. Umetniška izkuš
nja ima namreč velik pedagoški potencial, 
saj do spoznanja realnosti dostopa na po se
ben način ter spodbuja številne inteligent
nosti, kreativnosti, moralno samopodobo 
in inovativne oblike učenja.
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 Ob razstavi Katje Bednařik Sudec 

Srečanje

estetiki Ernst Bloch. Bloch loči tri temeljne etape: inkubacijo, inspi
racijo in ekplikacijo. Prvi dve stopnji sta jasni metaforično in ju 
lahko v primeru slikarstva in tako tudi dela Katje Sudec označimo 
kot obvezo praznine, ko se pojavi prvi osnutek »incubacijo«, ki se 
potem preko trajanja nosečnosti formira, postaja forma, ki jo ob 
rojstvu eksplikacije imenujemo novorojenček ali pa nova še ne 
poznana forma. Tudi dr. Trstenjak je v svoji estetiki umetniško 
ustvarjanje primerjal z materinstvom. V tej perspektivi je lahko 
tudi bolj razumljiva bližina umetnika do dela, njegov taktilni od
nos, kot odnos nosečnice. V tem pogledu nam Katja Sudec na 
zelo uspešen estetski način postavlja vprašanja, ki nam bi jih mo
ralo postavljati vsako umetniško delo. V njeni razstavi je še pose
bej zadeto vprašanje cvetlic, ki so »brez zakaja«, to je nedoločljive, 
in v nekem smislu ne predstavljajo nedosegljive narave lepote, 
zato so torej brez zakaja. Njena instalacija je prispodoba nevidne
ga, ki je ravno tako pomembno kot nevidna prikrita resničnost  
za stvarmi, kamor bi rada posegla naš radovedni pogled in naša 
estetska zaznava. Pri tem ostaja vedno zelo mamljivo vprašanje, 
kako vstopiti v njeno pikturalno realnost, morda tako, da si zami
slimo njene slike kot neskončno pokrajino, po kateri naj bi hodili, 

Ko sem vstopil v koprsko Galerijo Loža, da bi obiskal raz
stavo Katje Sudec, sem presenečeno odkril v sebi spo
min na Monte Albán s potovanja po Mehiki. Takrat sem 
v bližini mesta Guajaca obiskal ostanke stare civilizaci

je, s katero so me hoteli seznaniti mehiški prijatelji in to s čudovi
timi primerki predkolumbijske umetnosti. Ob različnih ekspona
tih, ki sem si jih takrat lahko ogledal tudi od blizu, se pravi, jih 
potipal, me je fasciniral ploski relief na nekem zidu, ki je prika
zoval porod. V dokaj neposredni prezentaciji tega fenomena in v 
skrajni preprostosti form me je presenetila moč prikaza tega tako 
človeškega fenomena. Kot estetik pa sem si lahko začel postavljati 
vprašanja o umetniški kreaciji kot analogiji človeškega rojevanja, 
torej, preprosti indijanski prikaz poroda mi je služil za sestop, kot 
bi rekel Heidegger, v sam proces človeškega ustvarjanja. Podobne 
misli so začele rojiti po moji glavi, ko so mi opisali dela Katje 
 Sudec, razstavljena v Loži. Ob tem me je presenetilo, kako nepo
sredno in prepričljivo je umetnica postavila vprašanje poroda kot 
metafore za ustvarjanje novih form, ki so deloma tudi taktilne  
in spodbujajo pogled od blizu. Tako se likovni dvodimenzionalni 
prostor spreminja v topos 3 D, ki pa ga vključuje že sama tematika 

rojevanja. Noseča mati, metaforično umetnica, prevzeta z inkuba
cijo, se pravi s prvim zasnutkom umetniškega dela, je v položaju 
slepega, ki kot tak izključuje distanco pogleda, kot bi rekel Kant. 
Mati v položaju nosečnosti ali, kot pravijo Belgijci, »v maestete« 
sestavlja nerazdružljivo enost z otrokom, to je s formo, ki se še ne 
označuje, ampak je v procesu nastajanja. Tu gre za trajanje nevid
nega, ki še ni dopolnjena oblika in je zato še ne moremo označe
vati. Odnos nosečnice do novega, nastajajočega življenja, je podo
ben umetniku, ki mora s svojim estetskim materinstvom zastaviti 
vso svojo likovno domišljijo v postopku rojevanja nove forme, 
 metaforično otroka, ki vstopa iz nevidnega, iz teme telesa v beli 
dan razpoznavnosti, torej že določljive forme, ki se bo vedno bolj 
označevala. Ko mi je nekaj slik opisala tudi sama umetnica, sem 
se še bolj poglobil v postopek ustvarjanja, kot ga določa v svoji 

za ta princip bi se odločil Diderot. Osebno sem se odločil za me
taforo iz vzhodnih pripovedk Marguerite Yourcenar, kot pripove
duje odprtje razstave. Umetnik prikazuje svoja dela, kar naenkrat 
pa izgine iz vidnega polja prisotnih. Šele po dolgem iskanju ga 
nekdo čisto majhnega odkrije, kako stopa po poti v enega od raz
stavljenih pejsažev krajin. Nekaj podobnega se mi je zgodilo ob 
srečanju z deli Katje Sudec, saj ob mojem obisku ni bila prisotna 
in so mi njene besede opisovale likovno realnost ter možne poti 
za vstopanje vanjo kasneje. Tako je njena beseda postala morda 
najbolj zvesta kopija prikazanega, ker je prikazano po zaslugi pri
čevanja umetnice postalo tudi meni vidno z močno ponotranjeno 
likovno prisotnostjo. Tako njena dela ne porajajo oziroma rojevajo 
samo forme, ki se označuje, ampak tudi možne poglede na njeno 
likovno realnost. ❚ Dddr.	Evgen	Bavčar

Biti mama, 2016–2028, mešana tehnika
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SELFIE/sh/ME	v	Mestni	galeriji	Piran

Tina	Perko	v	Galeriji	Herman	PečaričKatja	Bednařik	Sudec	v	Galeriji	Loža

Zgodilo	se	je	…	Tomos – na sedlu spominov	v	Galeriji	Meduza

Maravee Object	v	Galeriji	Loža
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Gledga ❚ Občasnik Obalnih galerij Piran in Gledališča Koper ❚ Letnik XVIII, 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 2.500 izvodov ❚ Koper, februar 2020 ❚ Izid ob čas nika Obalnih galerij   
Piran in Gledališča Koper so omo go čili Ministrstvo za kulturo RS, Ob či na  Piran, MO Koper in Občina  
Ankaran ❚ Na naslovnici Obal nih galerij Piran: Zora Stančič, Zunaj kroga, 2020, videoposnetek  
❚ Na naslovnici Gledališča Koper: fotografija s predstave Jašek (foto Jaka Varmuž)


