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BREZ NASLOVA, mešana tehnika, 60  × 100 cm, 2017

KOPALKI, akril na platnu, 120 × 100 cm, 2017

TRANSCENDENCA IDEJE, mešana tehnika, 80 × 80 cm, 2017 
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KRANJ

TISKOVINA

Vabimo vas na odprtje razstave likovnih del 
IRENE JERAS DIMOVSKA, BISERKE KOMAC in METE ŠOLAR, 
ki bo v ponedeljek, 13. novembra 2017, ob 18. uri v Galeriji Bala 
na Cankarjevi ulici 10, v starem delu mesta Kranj.  
Umetnice bo predstavila umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

IRENE JERAS DIMOVSKA tematizira človeka in okolje, oboje se seveda prepleta in sovpada, a v 
končni fazi je figura izražena kot ženska in če gledamo na zemljo in s tem posledično na naravo kot na 
mati se zgodba razkrije v drugi luči. Bi lahko v zgodbi iskali simboliko materinstva, saj kljub vsemu ume-
tnica izhaja iz sebe kot ženskega lika, torej bi bila ta komponenta lahko del njenega nezavednega, če že 
ne zavestnega dejanja? Zemlja kot simbol plodnosti in regeneracije omogoča krožni proces gibanja ter 
nas hkrati hrani, je torej vir energije in življenja, medtem ko je ženska nosilka življenja in ga hkrati tudi daje.
Obe dve skupaj pa nudita neko varno zavetje.

Slikarski svet BISERKE KOMAC je prežet z vplivi sodobnega časa in modernizacijo, ki vse bolj po-
sega v naš svet. Ne dotika se le naše zunanje lupine, ki jo vsi hranimo kot neko zaščitno sredstvo, tem-
več posega že v naš notranji svet in s tem vpliva tako na naše duševno, kot fizično in psihično stanje. 
Kot pajek preži na priložnost in plete svojo mrežo, v kateri bo zaobjeta čim večja površina. Le-ta bo pod 
njegovim nadzorom, kot smo mi, v vseh plasteh našega bivanja, zavedanja in obstajanja, nadzorovani in 
nadlegovani z elektromagnetnimi polji, ki prežijo na nas in na svet okoli nas.

META ŠOLAR raziskuje spoje realistične in abstraktne umetnosti. V delih ostaja zvesta svojemu 
stilu in načinu razmišljanja. V tem sklopu celota dobi nov pomen, zavit v motiviko minljivosti. Minljivost 
kot taka že sama po sebi definira svoj kratek obstoj, a tu se le-ta dotika samega vprašanja umetnosti in 
likovnih del. Gre za odprto vprašanje, s katerim se skozi vso zgodovino soočajo posamezni predstavniki 
te veje. Umetnost, ki nas obdaja, nas namreč tudi definira. Gre za puščanje sledi, ki naj bi jih skozi genera-
cije ohranjali in prenašali, hkrati pa gre tudi za prelom in iskanje svoje vloge v tem. 

Melita Ažman, univ. dipl. um. zg., (izseki iz tekstov)

Razstava bo na ogled do 8. decembra 2017

Razstavo sta organizirala :

Razstavo sofinancira : 

MESTNA OBČINA KRANJ

JSKD OI Kranj
Glavni trg 7
4000 Kranj

T +386 4 201 37 32
E oi.kranj@jskd.si

W www.jskd.si

LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

JSKD OI Kranj

20mm in manj
uporaba brez tipogra�je
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