
❚ 
O

bč
as

ni
k 

O
ba

ln
ih

 g
al

er
ij 

Pi
ra

n 
in

 G
le

da
li

šč
a 

K
op

er
 ❚

  
❚ 

Le
tn

ik
 X

V
II

I ❚
 Š

te
vi

lk
a 

2 
❚ 

Se
pt

em
be

r 
20

20
 ❚

  
❚ 

Br
ez

pl
ač

ni
 iz

vo
d 

❚ 
IS

SN
 1

85
4–

04
49

 ❚
 

Po
št

ni
na

 p
la

ča
na

 p
ri

 p
oš

ti 
61

01
 K

O
PE

R
 –

 C
A

PO
D

IS
TR

IA
 *

 T
IS

K
O

V
IN

A
 *

 N
D

P

Ex-tempore  
Piran 2020
55. mednarodni  
slikarski  
ex-tempore

Oreste 
Dequel
Galerija  
Herman Pečarič
Tihana Karlović



2

Galerija Loža, Muzejska galerija  
in Palača Gravisi Buttorai – Koper  

Galerija Insula in Palača Manzioli – Izola

Odprtje: petek, 18. september 2020,  
ob 19.00, Palača Gravisi Buttorai Koper 
Trajanje: 18. september–25. oktober 2020

Oreste Dequel (Koper, 1923–Trst, 
1985), v Kopru rojeni in na ljub
ljanski akademiji izšolani kipar, 
je s svojim zgodnjim opusom 

opazno zaznamoval likovni prostor sloven
ske Istre prve polovice petdesetih letih 
prejš njega stoletja. Pri tem imamo v mislih 
predvsem številne portrete in dve izjemni 
javni realizaciji (doprsni portret Pier Paola 
Vergerija mlajšega v Kopru in bronasta spo
meniška plastika Solidarnost v Izoli), ki jih 
je ustvaril za znane naročnike, ob tem pa 
še nekatere udeležbe na skupinskih raz
stavah, kjer je njegova osebna produkcija 
doživela (zgolj) bežno pozornost domače 
kritike. Žal v tem kratkem začetnem ob
dob ju, a niti kasneje, po izselitvi v Italijo, 
vse do svoje smrti, ni dočakal samostojne 
predstavitve lastnega dela v rojstnem oko
lju. Prva osebna razstava – velikodušno 
 nagrajena z donacijo kamnitega kipa umet
nikove žene Lie Dequel muzejski zbirki – 
je bila posthumno postavljena v koprskem 
Pokrajinskem muzeju šele leta 1997. Pet in
trideset let po smrti tega umetnika je konč
no napočil čas, da se z obsežnejšo oseb no 
razstavo spomnimo njegove intim ne, a tudi 
javne likovne dediščine. 

Razstava – časovno zajema obdobje od 
petdesetih do osemdesetih let dvajsetega 
stoletja – je združila kar pet kulturnih usta
nov. Ob pobudnikih in organizatorjih – 

Po nekaj letih mu je tudi Trst postal pretesen
Oreste Dequel (1923–1985)

Spominska razstava

Društvo likovnih umetnikov Insula Izola, 
Italijanska skupnosti Santorio Santorio 
Koper, Obalne galerije Piran – sodelujeta 
tudi Pokrajinski muzej Koper in Italijanske 
samoupravne narodne skupnosti Izola.

Jedro razstavnega gradiva predstavljajo 
kipi in risbe iz umetnikove zapuščine 
 (pribl. 80), ki jo hrani tržaška Galerija Ret
tori Tribbio. Poleg kamnitega kipa Guerieri 
verticali (ok. 1970), dragocene donacije iz 
zbirke koprskega muzeja, bodo za širšo in 
strokovno javnost izjemno zanimiva tudi 
do danes neznana dela zasebnih zbiralcev, 
dopolnjena s fotografskimi povečavami 
 javnih spomenikov. Razstava se bo po te
mat skih sklopih razvijala v petih prostorih 
sodelujočih ustanov: Galerija Loža, Muzej
ska galerija in Palača Gravisi Buttorai v 
 Kopru, Manziolijeva palača in Galerija 

 Insula v Izoli. Spremljala jo bosta plakat ter 
publikacija v slovenskem in italijanskem 
jeziku. 

Oreste Dequel je kiparstvo študiral pri 
profesorju Frančišku Smerduju na Akade
miji za likovno umetnost v Ljubljani. Po 
končanem študiju (1951) je skupaj z Jože
tom Pohlenom, s katerim sta si nekaj časa 
prijateljsko delila tudi atelje, deloval na 
južnem Primorskem. Po vsej verjetnosti 
tudi zaradi svoje partizanske preteklosti si 
je kmalu pridobil zaupanje takratnih lokal
nih naročnikov in ustvaril vrsto realistično 
prepričljivih portretnih plastik, med kate ri
mi izstopa doprsni kip Petra Pavla Vergerija 
mlajšega v Kopru, in monumentalno spo me
niško realizacijo padlim borcem (Solidarnost) 
v Izoli (1953). Leta 1956 je Dequel zapustil 
Koper in se naselil v Trstu. To je bil čas 

razmaha njegovega motivnega sveta kopal
cev in plavalk, ki ga je vzporedno razvijal v 
kipih in številnih risbah s tušem. Na njego
vi prvi osebni razstavi v tržaški Mestni hiši 
(1959) so poznavalci zaznali kiparjev odmik 
od mladostnih akademskih začetkov popu
listične naracije v smeri bolj avtonomnega 
sloga. “Po nekaj letih mu je tudi Trst postal 
pretesen,” se nenadnega razloga za selitev  
v Rim spominja njegov prijatelj Livio Rosi
gnano. Italijanska in mednarodna kritika je 
njegov umetniški razvoj lahko spremljala 
na številnih osebnih in skupinskih razsta
vah doma in po svetu. Posebno ljuba mu je 
bila Francija, kjer je tudi veliko razstavljal; 
na Azurni obali je preživljal poletne me
sece. K njegovemu vstopu v umetniško in 
tržno živahen ameriški prostor je v začetku 
šestdesetih let nedvomno pripomogla 

Umetnik v ateljeju  

Tri figure 2, 1980–85 (?), mešana tehnika, 59 x 88 cm
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Sobota, 5. september 2020, ob 20.30,  
Mestna galerija Piran

Razstavi: 
•  Galerija Monfort Portorož  

(sobota, 5. september–nedelja,  
18. oktober 2020), 

•  Mestna galerija Piran  
(nedelja, 6. september–nedelja,  
18. oktober 2020).

Dogodek bo prvič v živo predvajan  
na facebookovem profilu  
OBALNE GALERIJE PIRAN.

Extempore Piran je eden naj
pomembnejših likovnih dogod
kov v slovenski Istri. Prepozna
ven je po svojem tekmovalnem 

značaju in dolgi tradiciji, saj že več kot 

petdeset let bogati kulturni utrip turistič
nega kraja. Udeležujejo se ga akademsko 
 izobraženi ustvarjalci, mladi likovniki in 
ljubitelji slikarstva, ki prihajajo iz Slovenije 
in različnih, predvsem sosednjih držav. 

Letošnji, 55. mednarodni slikarski ex
tempore kljub novim razmeram (Covid 19) 
nadaljuje s tradicijo. Mednarodna strokov
na žirija: Ketrin Miličević Mijošek (HR), 
dr. Aurora Fonda (IT), dr. Petja Gra fen
auer (SI) in tajnica Tatjana Sirk bo opravi
la  izbor slik za razstavo v obeh razstaviščih 
ter podelila več različnih nagrad, med temi 
tudi prestižni grand prix v vrednosti 2.000 
evrov. Posebej velja poudariti naklonjenost 
zvestih zbirateljev, ki so se kljub omenje
nim razmeram tudi letos odzvali.

Slavnostna podelitev nagrad ob zaključ
ku s kulturnim programom, ki bo v soboto, 

 skupinska razstava v družbi uveljavljenih 
imen italijanskega modernizma: De Chirico, 
de Pisis in Guttuso. Kasnejši, vse pogo
stejši obiski dežel onkraj Atlantika (mdr. 
Mehike) so se daljšali, kot gostujoči pro
fesor je nekaj časa predaval na likovni 
 akademiji v Iowi (ZDA). Podobno peda
goško izkušnjo je zatem ponovil v Avstriji 
(v letih 1979 in 1980 na mednarodni aka
de miji v Salzburgu). 

Umetnikova potreba po vedno novih 
ustvarjalnih izzivih, ki jih je iskal in našel 
na številnih potovanjih, so profilirala nje
gov avtorsko prepoznaven slog. Ta je sicer 
ostal zasidran v okvirih realističnega, ki ga 
je avtor znal nadgrajevati s svojevrstno 
 primitivno eleganco, v kateri se v nabiti, 
polnoplastični formi s poudarki arhaičnega 
magična preteklost nadvse učinkovito pre
pleta s sodobnim občutenjem sveta. Pri tem 
mu pomaga pestra izbira pogosto “revnih”, 
preprostih likovnih materialov, pa naj  
gre za risbe (tuš, akvarel, barve, tempera, 
svinč niki …) ali kipe (kamen, glina, granit, 
bron …). ❚ Dr. Majda Božeglav Japelj

55. mednarodni slikarski ex-tempore Piran

5. septembra 2020, ob 20.30 v Mestni 
galeriji  Piran, pa bo potekala nekoliko 
drugače. Udeležilo se je bo le omejeno 
število  povabljenih gostov (člani med
narodne strokovne žirije, nagrajenci in 
zbiratelji), zato bo dogodek prvič v živo 
predvajan na facebookovem profilu 
OBALNE  GALERIJE PIRAN.

Sklepno prireditev v režiji Igorja Jele
na  Iggyja bo vodil Iztok Gustinčič, na
stopila pa bosta Godalni kvartet Feguš 
(Jernej Feguš, Andrej Feguš, Simon Peter 
Feguš, Filip Feguš) in plesalka Eva Jan
kovich (Hiša umetnosti IGEN Celje).

Številne spremljevalne prireditve, 
na menjene različnemu občinstvu, ki 
smo jih vrsto let organizirali s sodelova
njem piranskih ustanov, društev in šol, 
so  letos okrnjene. Ohranili smo pred
vsem dogodke, namenjene ustvarjalno
sti mla dih in najmlajših obiskovalcev 
(extempore za otroke in učence na 
 Tartinijevem trgu, art delavnico poslika
ve tek stila Morska pravljica in art delav
nico poslikave telesa Tatoo4you). ❚ 

Mačka, 1980–85 (?), mešana tehnika, 24 x 30 cm
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Tihana Karlović Oblaki
Grafika

Galerija Herman Pečarič 
29. avgust–15. november 2020

znanj različnih likovnih zvrsti in perfekcionizem v ročnih spret
nostih. Prefinjeno in elegantno izpeljani črtni vzorec avtorica 
 ponavlja v vnaprej strogo domišljeni kompozicijski ureditvi, kjer 
nas presenetijo dosledno natančno izvedeni perforirani frag menti, 
ki jih estetsko dopolni z reliefnimi strukturami in ponekod še  
s skrbno izbranim nežnim in prosojnim kromatskim elementom. 
Avtorica torej v mentalnem, čustvenem in fizičnem ustvarjalnem 

Tihana Karlović (1985, Reka, HR) je leta 
2010 diplomirala z nalogo Umetnost in du-
hovnost na interdisciplinarnem študiju teolo
gije in filozofije na Katoliški teološki fakulteti 
Zagreb na področnem oddelku Teologija  
v Reki. Leta 2011 je diplomirala na oddelku 
za grafiko pri prof. Maji Franković na Aka
demiji uporabnih umetnosti v Reki, smer 
 likovna pedagogika. Leta 2014 je končala še 
enoletni podiplomski študij interdisciplinarne 
grafike na Akademiji likovnih umetnosti 

 Eugeniusza Gepparta v Vroclavu (PL). Delala 
je kot asistentka na Akademiji uporabnih 
umetnosti v Reki. Imela je več samostojnih 
razstav ter sodelovala na skupinskih razsta
vah doma in v tujini. Prejela je več nagrad in 
priznanj: rektorjevo nagrado za najboljšega 
študenta reške akademije, štipendijo Repub
like Hrvaške za odličnost, v letih 2011 in 
2019 na Dunaju W. Koshatsky Art Award, 
leta 2019 nagrado mladi na 54 Mednarod
nem slikarskem extemporu Piran in istega 

leta prvo nagrado na Extempore Grisignana / 
Grožnjan. Ustvarja na področju klasičnih 
 grafičnih tehnik, tudi v tehniki mokulita, risbe 
in od leta 2009 Knjige umetnika (Cherry 
tree, BN, Post 1,1–2,3, Floating world in my 
mind, Floating, Flydiary, Oblak, Cloud Lan
dscape). Je mentorica številnim grafičnim 
delavnicam (leta 2020 delavnice mokulita  
v MGLC Ljubljana). Od leta 2019 ima status 
svobodne umetnice. Živi in dela na Reki in  
v Lokvah v Gorskem Kotarju. 

Tihani Karlović, likovnici mlajše generacije, je od konca 
 študija na reški akademiji grafika nenehni navdih v raz
iskovanju, eksperimentiranju in iskanju lastnega izpoved
nega izraza. Z izjemno premišljenostjo in natančnostjo 

izbira ročno izdelan papir, na katerega riše ali lastnoročno od tis
kuje v različnih klasičnih grafičnih zvrsteh in njihovem kombi
niranju. Je avtorica večjega števila Knjige umetnika in ena redkih, 
ki ustvarja v pri nas dokaj nepoznani tehniki mokulita: leta sloni 
na principu litografije, vendar z uporabo matrice iz lesa, najpogo
steje lipovega. Osnovna znanja te zahtevne tehnike, ki sicer prihaja 
iz Japonske, je pridobila pred šestimi leti na študiju na vroclavski 
akademiji. 

Na prvi osebni razstavi v Obalnih galerijah Piran Tihana Karlo
vić predstavlja izbor unikatnih grafik in tri Knjige umetnika s po
menljivim naslovom Oblaki. Razstava je nagrada za najboljše delo 
avtorja, starega do 35 let, ki jo je mednarodna strokovna žirija  
54. Mednarodnega slikarskega extempora Piran podelila njeni 
risbi Jučer z utemeljitvijo: »S kontemplativno risbo in perforacijo 
površine je ustvarila subtilno podobo minimalizma, ki se skoncen
trira v sublimno podobo perfekcionizma. Minimalistična obravna
va se osredotoča na eno od podob preteklega spomina, ki močno 
asociira na elemente pejsaža.« V ustvarjalnem procesu avtorico 
vodijo in usmerjajo skrajno osebna občutenja, doživljanja in raz
mišljanja o arheitipiki in univerzalnosti narave: njenemu stalnemu 
spreminjanju, neulovljivosti in neuničljivosti, kar postane njena 
intimna metafora in simbol tudi vedno skrivnostno subjektivne  
in nikoli dokončno dorečene univerzalnosti človekove duševnosti. 
Rezultat so njene številne interpretacije – variacije v izbrani gra
fični tehniki ali v kombinaciji leteh, katere ponekod nadgradi še 
z minuciozno risbo in perforacijami. Avtorici je torej primarni iz
vor navdiha neposredno okolje, zunaj urbanega sveta ter vedno v 
skrajno elementarnem v pokrajini in njenih detajlih, kar v dolgo
trajnem in zahtevnem procesu obdelovanja matrice in odtisko
vanja ter nadaljnjih ročnih aplikacij na novo opredmeti v skrajno 
subjektivno občutenem in njej določljivem linijskem izrazu. Njeni 
grafični listi, ne glede na izbrano tehniko, so na prvi pogled opre
deljeni minimalistično, vendar v svojem bistvu skrivajo veliko 

Knjiga umetnika, Postanak 1-2, 3 ili 7 dana stvaranja, 2014,  
grafika, mešana tehnika, 40 x 50 x 0,5 cm

Knjiga umetnika, Crtice, 2020,  
risba, perforacija, 17 x 12 x 0,2 cm
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procesu nek motiv ali mikro detajl iz narave hote stilizira in pre
obrazi tako, da na površini papirja le nevsiljivo asociira nanj, gle
dalcu pa dopušča različna videnja in različne interpretacije, prav 
tako mu omogoča intimna kontemplativna stanja. Preprosti in 
 čisti likovni znaki ter njihove sinergije so skladni z dogajanji v 
prabiti narave in človekovi duševnosti ter postanejo – sublimirani 
v avtorsko prepoznavno poetiko – na novo vizualizirani psihogram 
izjemno senzibilne likovnice Tihane Karlović. ❚ Nives Marvin
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Skladišče soli Libertas Koper
2.–30. september 2020

Odprto: ponedeljek–petek 17.00–22.00,  
sobota in nedelja 9.00–13.00 in 17.00–22.00

Festival sodobne umetnosti IZIS  organizira 
Kulturno Izobraževalno Društvo Pina od 
leta 2013 na različnih lokacijah v slovenski 
Istri. Lanski ediciji z intermedijsko raz sta vo 
Invazija in številnimi kulturnimi  dogodki 
(performansi, koncerti) v Galeriji Monfort 
v Por to rožu so se projektu kot soorgani-
zator pridružile tudi Obalne galerije Piran. 
Festival se letos seli v Koper in, v nasprot-
ju s preteklo edicijo, predstavlja le ene ga 
avtorja, ameriškega umetnika  Brada 
Downeyja.

na zgodovinske okoliščine preuranjen, bom 
v nadaljevanju poskusil pokazati, kako 
vendarle zajema vsa svoja nasprotja. Zakaj 
hipno in pričujoče ima v Bradovem delu 
vselej svoj pendant v daljnem in odlože
nem. Kolikor je plasti časa ali prostora,  
ki se raztezajo med elementi, ki jih spretno 
in igrivo sopostavi, toliko je zajetega tega, 
česar ne moremo zlahka integrirati v razu
mevanje ali pa videti s prostim očesom, in 
s čimer ne moremo preprosto opraviti kot 
z nečim poljubnim.

Zaradi omenjenega ne morem mimo 
 etimologije besede iluzija (lat. illusio – pre
vara, zasmehovanje, posmeh, iz ludere – 
igrati se, zasmehovati, prevarati). Ker svet, 
za katerega smo rekli, da je obvisel in za
stal, ni nikakor prekinil nezadržne igre 
 postajanja in znotraj te iste igre tudi prilaš
ča nja, prikrivanja in zavajanja. Daljno po
vezavo z IZIS nam ponudi Plutarh, ki nava
ja, da je na templju te egipčanske boginje  
v Saisu napis: »Jaz sem vse, kar je, vse,  
kar bo, in vse, kar je bilo. In še zmeraj ni 
noben smrtnik odgrnil moje tančice.« Po 
drugi strani pa je povezava s festivalom 
IZIS resnična v vsej banalnosti vsakdana, 
če  pomislimo na karantensko družino, ki 
se je izoblikovala v Bradovi ujetosti v Izoli. 
Živi medčloveški odnosi v času, ko smo 
 večinoma živeli njihovo prepoved.

In misteriozno naključje, ki povezuje 
 Festival IZIS z razstavo Fuck off Illusion, gre 
še dlje, če vemo, da je ravno v Artemisinem 
templju (še enem izmed Izisinih preimeno
vanj) v Efezu okrog leta 500 pred našim 
štetjem Heraklit, imenovan Mračni, bojda 
zapustil svoje spise, med katerimi je eden 
še posebej zgovoren: »Narava se rada skri
va.« In če razkrijemo, da naslov razstave 
izvira iz tatuja, ki ga pogosto kot mantro 
izreka po Izoli sprehajajoča se oseba. In 
napis je tetoviran, kako povedno, na nje
govem tilniku, kjer ga sam seveda ne more 
videti.

Letošnja edicija Festivala IZIS: Fuck off 
Illusion tako morda najbolj govori ravno  
o tem, kar je od nekdaj in še vedno skrito 
vsem na očeh. Prosta igra, kot tisto človeku 
– čeprav smrtniku – najbolj lastno in ne od
tujljivo; ki jo Brad Downey podčrta s svo
jim v temi gibajočim se avtoportretom. 
Prosta igra, ki preprečuje, da bi si jo katera 
koli mračnost prilastila. ❚ Karlo Hmeljak

Festival podpirajo: 
Evropski sklad za regionalni razvoj, Mini str
stvo za kulturo RS, RUK, Mestna občina 
 Koper, Radio Študent, Mla dina, TamTam 
mest ni plakati in Sprintaj.si. 
Produkcija: 
Kulturno izobra že valno društvo Pina 
Koprodukcija: 
kolektiv Stran 22, Obalne gale rije Piran.

Sodelovanje

Brad Downey Fuck off Illusion
Festival IZIS #8

Plakat

Joso Knez 
Upanje, glas, pot …
Slike

Galerija Loža Koper  
29. oktober–29. november 2020

Napovedujemo

Anja Jerčič Jakob 
Periferija
Slike 2017–2020

Mestna galerija Piran  
23. oktober–22. november 2020

Dejstvo, ki bode v oči ob Dow ney
jevi razstavi z naslovom Fuck off 
Illusion, je vsekakor letnica na
stanka ali pa vsaj dokončanja 

razstavljenih del. Ko to pišem, jih je veliko 
pravzaprav še nedokončanih. Razstavo bi 
zato lahko brali kot retrospektivo sedanje
ga trenutka. V vsej svoji protislovnosti in 
zagonetnosti. Kot da bi ujetost, v kateri  
se je znašel in še vedno traja, bila poskus 
odgovora na vprašanje, ki ga je postavil  
ob svojem prvem v Izoli realiziranem delu 
kmalu po izbruhu epidemije: »Ali gre za 
obliko množičnega psihološkega mučenja?« 
Ali pa za nov svetovni red?

Katera je torej iluzija, ki jo moramo, kot 
veleva naslov razstave, odjebati? Je to svet, 
kot smo ga poznali, ali pa je to svet, ki smo 
mu priča zdaj, svet, ki je obvisel. In naj se 
zdi ta kar se da aktualen, tudi hipni odziv 

Plevel IV, 2020, olje in jajčna tempera  
na platnu, 195 x 260 cm (detajl)

Abstrakcija, 2016, olje na platno,  
200 x 120 cm
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Sodelovanje

SPEKULA 2020
Manifest kulturno-umetniških dogodkov

Po uspešni akreditaciji novega dodiplomskega univer zi
tetnega študijskega programa prve stopnje Vizualne 
umet nosti in oblikovanje na Univerzi na Primorskem,  
na Pedagoški fakulteti, septembra prihaja druga edicija 

umetniškega manifesta SPEKULA 2020. Zvrstili se bodo kultur 
noumetniški dogodki, s katerimi sodelujoči umetniki želijo 
 predstaviti svoj poklic in svoje delo.

Manifest je usmerjen v ozaveščanje skupnosti in razvijanje 
 novega dodiplomskega študijskega programa Vizualne umetnosti 
in oblikovanje, ki bo s študijskim letom 2021/2022 obogatil obalni 
prostor. Spremljevalni program manifesta zato ponuja vpogled  
v poklic in stroko bodočim študentom in širši javnosti, ki želijo 
ubrati pot po ustvarjalnih, umetniških in produkcijskih veščinah 
za samostojno in uspešno rast na lastni in skupni življenjski  
poti. 

K izvedbi tega velikega projekta bodo pripomogli in v njem 
 sodelovali tudi Obalne Galerije Piran, platforma Avtomatik 
 Delovišče ter Kulturno izobraževano društvo Pina.

Manifest se bo začel 11. septembra ob 18. uri v Galeriji 
 Meduza v Kopru z odprtjem razstave Prevodi vizionarstva ali 
 iluzija.  Program se bo dopolnjeval vse študijsko leto in bo objav
ljen na splet ni strani Pedagoške fakultete (www.pef.upr.si) ter  
na socialnih omrežjih. ❚

Program ■ 11. september 2020 ob 18.00 v Galeriji Meduza,  Koper Razstava Prevodi vizionarstva ali iluzija (Nemanja Cvijanović, 
Polonca Lovšin, Dragana Sapanjoš, Jiři Kočica), kustos  Tilen Žbona ■ 15. september 2020 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper  
Predavanje Marušičev Sforzato (Andrej Medved) ■ 17. sep tember 2020 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper Pogovor Gverilsko snema-
nje filmov (Ema Kugler in Vid Lenard) ■ 22. september 2020 ob 18.00 v Galeriji Meduza, Koper Predstavitev strategij in vpetost 
 vizualne umetnosti v lokalni in nacionalni prostor (Dejan Mehmedovič, Majda Božeglav Japelj, Aleš Sedmak). Ob dogodku bo predva
jan film Uroša Zavodnika Na prelomu  upodobitve – SPEKULA 2019. ■ 25. september 2020 ob 18.00, Mala Loža, Čevljarska ulica 1, 
Koper Razstava Koprski optimizem – urbanizem in arhitektura Kopra, dela študentov UL, Fakultete za arhitekturo in Biotehnične 
 fakultete – Oddelka za krajinsko  arhitekturo, kustosa Boštjan Bugarič, Mateja Filipič ❚

Prevodi vizionarstva ali iluzija
Razstava

Galerija Meduza Koper
Odprtje: petek, 11. september 2020, ob 18.00
Trajanje: 11. september–9. oktober 2020

V drugi ediciji SPEKULA z razstavo s podnaslovom Prevodi 
vizionarstva ali iluzija se postavlja pod vprašaj pojave in 
manifestacije sodobnega umetniškega koda in njegove 
usmeritve do dekodifi kacije. Vizionarstvo, ki ga avtorji 

podeljujejo lastnim umetniškim in družbeno širše angažiranim 
delom, predpostavlja govorice in usmeritve univerzalnega jezika 
podob, ki jih v obliki kontempla cije in introspekcije uprizarjajo 
posamezniki znotraj umetnostnih modusov in vsebinskega odkla
njanja na stvarnem ali namišljenem pojavu.

Osrednja študija in predstavitev avtorjevih del, pogledov in 
uprizoritev ob predstavitvi razstave Prevodi vizionarstva ali iluzija 
se opus umetniških del, manifestacij, prikaže skozi prizmo širitve 
njihovega konteksta, ob vplivih konstantnih pričajočih tež njah  
po usmeritvi v univerzalno, kulturno in ideološko stališče.

Avtorji razstave, ki je osrednji  dogodek projekta, so  Nemanja 
Cvijanović (HR), Polonca Lovšin (SI), Dragana Sapanjoš (HR) in 
Jiři Kočica (SI).

Uvrščajo se med akterje Evropskih in nacionalnih dosežkov 
znotraj vprašanj, ki se gibljejo med identiteto in vzorčno  oprede
litvijo uveljavljenih umetniških gibanj in opredeljevanju enosmer
nih pogledov znotraj estetizacije umetnostnih govoric (Heappe
ning, Conceptual Art, Installation, New Media Context …). ❚  
Izr. prof. dr. Tilen Žbona, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

Galerija Meduza Koper 
Odprtje: petek, 16. oktober 2020,  
ob 19.00
Trajanje: 16. oktober–27. november 2020

Razstava Davida Krančana Deveta 
briga zaokroža cikel samostojnih 
stripovskih razstav v koprski 
 Galeriji Meduza, ki so nastale v 

sodelovanju s Stripburgerjem – Forumom 
Ljubljana (Marko Kociper: Jazbec in tretji 
svet, 2018, Andrej Štular: Tretji tir, 2019). 
Izbrani Stripburgerjev avtor, stripar in ilu
strator David Krančan se je s svojimi stri
povskimi deli ter ilustracijami v zad njem 
obdobju uveljavil kot eden prodornej ših 
stripovskih ustvarjalcev pri nas, o čemer 
pričajo tako izjemno afirmativne kritike kot 
tudi nagrade oziroma nominacije, ki jih je 
prejel za svoje delo. Za avtorjevo delo je 
značilno mojstrsko preigravanje različnih 
slogov, ki jih Krančan prilagaja vsebini ozi
roma ciljni publiki. Njegovo delo, naj si gre 
za klasičen strip ali za ilustracijo, zazna

mujeta izredno dovršena risba in vznemir
ljiva dramaturgija, predvsem pa domiš ljena 
in živahna likovna imaginacija.

Glavnina postavitve bo namenjena ris
bam iz dveh nagrajenih stripovskih albu
mov, izdanih pri Stripburgerju: Grdina (2014) 
in Pijani zajec (2015). Ob tem se Krančan 
predstavlja tudi s serijo t. i. raz is kovalnih 
kratkih stripov, ki se posvečajo stripu kot 
takemu, videti pa bo moč še  vrsto risb, 
 ilustracij in grafik. Razstavo dopolnjuje 
tudi nekaj stripov, ki jih je avtor ustvaril  
v zad njih letih za različne izobra že valne  
in promocijske namene. ❚ Matjaž Brulc

David Krančan (Ljubljana, 1984) je diplo
miral iz stripa pri prof. Milanu Eriču na ALUO 
v Ljubljani. Po enoletnem študijskem izpo
pol njevanju v Pragi se je leta 2009 vrnil v 
Slovenijo. Je dolgoletni član uredništva  revije 
Stripburger. Od leta 2011 med drugim ilus
tri ra naslovnice Dnevnikovega Objektiva. 
Razstavljal je v pomembnejših slovenskih  
in nekaterih evropskih galerijah in za svoje 
delo prejel več nagrad. Krančan je v teoriji  
in praksi raziskovalec razsežnosti stripa kot 
likovnega izraza. Njegove pripovedi, ki so 
 pogosto brez besed, v likovni podobi skrivajo 
pripovedne ključe.

Še ena ljubezenska, 2012, sitotisk (produkcija: Strip-
burger/Forum Ljubljana in MJC Lillebonne, stiskano 
v MJC Lillebonne, Nancy, Frnacija)

David Krančan Deveta briga
Razstava stripa



7

Zgodilo se je …  

Pregledno razstavo Erika Lovka (1953–2009) smo v piranski Mestni galeriji odprli po koronskem premoru.

Umetnostni zgodovinar, pesnik in pisatelj Miklavž Komelj se je tokrat predstavil s svojimi risbami v Galeriji Herman Pečarič. 

Foto: avtoričin arhiv

Makro reprodukcija slike Poljub Živka Marušiča iz zbirk Obalnih galerij Piran: 
ob priložnosti letošnjega praz nika Mestne občine Koper (15. maj) so se na 
 razstavi na prostem na  Kopališkem nabrežju predstavili koprski javni zavodi  
s področja kulture in  znanosti. Na fotografiji slikarja Ira in Živko Marušič.

Prostorsko postavitev del Tanje Prušnik, C-unst Masken _ korona inspi ri ra ne 
umetniške maske, ki je bila julija in avgusta 2020 na ogled v piranski cerkvi  
sv. Petra, so organizirali Obalne galerije Piran, TA Maona, društvo »Prijatelji 
 zakladov sv. Jurija« in Župnija sv. Jurija Piran. Umetnica, ki prihaja iz avstrijske 
 Koroške, je istočasno  razstavljala tudi v Mestni galeriji Celovec in v AG 18 Urban 
Art Gallery na  Dunaju.
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Gledga ❚ Občasnik Obalnih galerij Piran in Gledališča Koper ❚ Letnik XVIII, številka 2 ❚ 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 3.000 izvodov ❚ Koper, september 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: Oreste Dequel, Ljubimca,  
ok. 1979, travertin, 62 x 21 x 22 cm ❚ Oblikovanje naslovnice Gledališča Koper: António Lobo
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Razstava Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi Koroške galerije likovne umetnosti Slovenj Gradec je bila poleti na ogled v Galeriji Monfort. 

Živopisani vrtovi Mojce Lenardič so bili poleti razstavljeni v Galeriji Meduza v Kopru.

Umetnica Zora Stančič je prostorsko postavitev Zunaj kroga v Galeriji Monfort predstavila na večkratnih vodstvih.


