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LVI. MEDNARODNI SLIKARSKI EX-TEMPORE 
 
 
Mednarodna strokovna žirija v sestavi: 
 
- Miran Mohar (Ljubljana), mednarodno priznani umetnik, član skupine IRWIN in prodekan 

AVA akademije za vizualno umetnost v Ljubljani. 
- Nemanja Cvijanović (Reka), likovni umetnik in profesor na Akademiji za lepe umetnosti v 

Benetkah  
- Corinne Mazzoli (Benetke), multimedijska umetnica in akademska raziskovalka na Univerzi 

IUAV v Benetkah. Žirija bo izmed prijavljenih del opravila izbor slik za razstavo v obeh 

razstaviščih ter podelila več razpisanih nagrad  
 
je za predsednika žirije izvolila Mirana Moharja.  
Tajnica žirije je dr. Majda Božeglav Japelj, kustosinja Obalnih galerij Piran. 
 
Na LVI. mednarodni slikarski ex-tempore se je prijavilo 195 udeležencev, oddanih je bilo 151 
likovnih del. Žirija je za razstavo, ki je postavljena v Mestni galeriji Piran in Razstavišču Monfort 
v Portorožu, izbrala 91 likovnih del.  
 
Veliko zbirateljev je prepustilo izbor nagrajenega likovnega dela mednarodni strokovni žiriji, 
drugi so se odločili za oseben izbor. 
 
Častno priznanje občinstva bomo letos spet podelili ob zaključku razstav.  
 
Nagrado otroci do 15 let, ki jo podeljujejo Obalne galerije Piran v sodelovanju s trgovinami 
Art Ljubljana, prejme Živa Bastjančič, učenka 8. razreda osnovne šole Sečovlje. Nagrada bo 
podeljena na šoli.  
 
Nagrade, ki so jih zbiratelji izbrali sami:  
 
ODKUPNA NAGRADA  ZA DELO NA PAPIRJU 
 
- Nagrado podeljuje TA Maona Piran, izročila jo bo Polona Senčar, prejme pa jo Tihana 

Karlović. 

 
POSEBNE NAGRADE 
Dve posebni nagradi podeljuje:  
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- Trgovine Art Ljubljana in Royal Talnes ; nagrada je v obliki slikarskega materiala, podelila 

jo bo V.D direktorice Mara Ambrožič Verderber, prejme jo Eva Jera Hanžek. 

- Trgovine Art Ljubljana in Golden Artist Colours; nagrada je v obliki slikarskega materiala, 

podelila jo bo V.D direktorice Mara Ambrožič Verderber, prejme pa jo Marta Gašperlin. 

 
ODKUPNA NAGRADA 
 
- podeljuje Generali zavarovalnica d.d.; podelila jo bo V.D direktorice Mara Ambrožič 

Verderber, prejme jo Anamari Hrup. 

- Podeljuje jo zasebni zbiratelj, podelila jo bo V.D direktorice Mara Ambrožič, prejme jo 

Jerneja Smolnikar. 

HOTELSKE NAGRADE 
 
- nagrado podjetja  EUROTASS HOTELI d.o.o. IN HOTELI PIRAN. bo izročila gospa Dagmar 

Pečovnik, prejme jo Lona Verlich. 

- nagrado podjetja ART HOTEL TARTINI PIRAN bo izročil gospod Sebastijan Benigar, prejme 

jo Jože Šterk. 

- nagrado podjetja BELVEDERE IZOLA bo izročila gospa Lea Sevšek, prejme jo Alexander 

Kruchan. 

 
VELIKE ODKUPNE NAGRADE 
 
- Veliko odkupno nagrado Občine Piran / Comune di Pirano bo podelil župan  

gospod Đenio Zadković, prejeme jo Stanislav Petrović.  

- Javno podjetje Okolje Piran; izročil jo bo gospod Gašpar Gašpar Mišič, prejme jo Ljuba 
Hahonina. 

- Javno podjetje Okolje Piran; izročil jo bo gospod Gašpar Gašpar Mišič, prejme jo Eva 
Schlitzer. 

- Turistično združenje Portorož, izročil jo bo gospod Aleksander Valentin, prejme jo Marija 
Strnad. 

- Hotel Marko Portorož; nagrado bo podelil gospod Marko Juriševič, prejme Iztok Bobič. 
- Podjetje Gasspar naložbe d.o.o. Portorož; nagrado bo izročil gospod Gašpar Gašpar Mišič,  

prejme jo Kristina Žnidaršič. 
- Mirjam Jahr in Ralf Heinemann, Piran;  nagrado bo podelila Mirjam Jahr,prejme jo Tulio 

Fantuzzi – Artu. 

- Stara Gostilna / Vecchia Osteria Piran, nagrado bo podelil Tomaž Milič, prejme jo Ivan 
Jerom.……. 

 
 
Mednarodna strokovna žirija je izbrala:   
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POSEBNA NAGRADA CESARE DELL AQUA 
Posebno nagrado CesareDell'Acqua, ki jo podeljuje Generalni konzulat Italije v Kopru, je 
prejel SIMON KASTELIC(Slovenija) za delo z naslovom »UPANJE#1919«. 
 
Obrazložitev: 
Žirija je za posebnonagrado Cesare dell’Acqua izbralasliko Simona Kastelica predvsem zaradi 
njegove zanimive interpretacije dokumentarne fotografije. Napetost in gibanje, ki ga je avtor 
prenesel na platno, na prvi pogled spominja na pomorski krst, ki se vsako leto prireja v tem 
kraju. Ob bolj podrobnem opazovanju spoznamo, da gre za ladjo migrantov, ki skuša doseči 
morsko obalo.Gre za avtorja, ki zna aktualne, politične, predvsem pa socialno občutljive teme 
prenesti v sodobnointerpretirani figuaralni govorici.   
 
 
 
NAGRADA MLADI 
 
Odkupno nagrado za najboljše delo avtorja, starega do 35 let, podeljujejo Obalne galerije 
Piran. Nagrado, ki je v obliki samostojne razstave v piranski Galeriji Herman Pečarič, bo  
podelila v.d. direktorice Obalnih galerij Piran, ga. Mara Ambrožič Verderber, prejme jo ….. 
KLAVDIJA JERŠINOVEC(Slovenija) za sliko »MORJE, SONCE, SRCE«. 
 
Obrazložitev: Žirija je ugotovila zelo skromno udeležbo mladih avtorjev. Nedvomno bo 
vzpostavitev novega programa Vizualnihumetnosti na Primorski pedagoški akademiji v Kopru v 
naslednjih letih pripomogla oziroma prepričala večje število študentov likovne umetnosti za 
sodelovanje na piranski slikarski prireditvi. Med oddanimi deli je žirijo najbolje prepričalo delo 
Klavdije Jeršinovac.  
 
 
GRAND PRIX 
 
Tudi najvišjo odkupno nagrado podeljujejo Obalne galerije Piran. 
grand prixLVI. mednarodnega slikarskega ex-temporaje prejelaMIRIAM ELETTRA VACCARI 
(Italija) za sliko z naslovom»HOMMAGE A KABUL«.  
 
Obrazložitev:  
Žirija se je enoglasno opredelila za podelitev Velike odkupne nagrade umetnici Miriam Elletri 
Vaccari. Njena šivanka na papir“Hommagea Kabul”na subtilen in politično-kritičen način 
komentira kontroverzno dogajanje v sodobnem svetu. V času poplave digitaliziranih tehnik je  
S preprostimi izraznimi sredstvi ustvarila prepričljivo umetniško delo.  
Šivanje kot izrazito tradicionalno žensko ustvarjalno metodo je uporabila za to, da je izvezla 
muzejski predmeti z bogate dediščine afganistanske zgodovine. Morda gre za glavo 
mladegaBude? Njena izvezena risba zato posredno kritično namiguje tudi na sodobni 
ikonoklazem, fizično uničevanje podob, ki se udejanja v eni najbolj trpinčenih celinskih držav 
SrednjeAzije. 
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