vabi na razstavo

Kosovelov dom Sežana – Velika galerija Ivana Varla
Mestni muzej Idrija – Razstavišče Nikolaja Pirnata
na gradu Gewerkenegg

POGLED OD ZGORAJ
2021

Pavlova hiša, Pavelhaus – Avstrija
Muzeji radovljiške občine – Galerija Šivčeva hiša
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Izdal in založil: Mestni muzej Idrija
Besedilo: dr. Miha Kosmač, Anamarija Stibilj Šajn
Organizacija: dr. Miha Kosmač
Oblikovanje: Bojan Tavčar
Avtor fotografij: Brut Carniollus
Tisk: Etiketa, Žiri
Februar 2022

SLOVENIJA ODPRTA
ZA UMETNOST
Mednarodni likovni simpozij
20.–26. 6. 2021
Razstavišče Nikolaja Pirnata
na gradu Gewerkenegg v Idriji

Udeležba na javnem vodstvu in ogled razstave sta možna
ob upoštevanju veljavnih pogojev NIJZ.
Razstavo sta finančno podprla Občina Idrija
in Ministrstvo za kulturo RS.

3. februar–13. marec 2022

Na razstavi bodo predstavljena dela 29.
mednarodne likovne delavnice Slovenija
odprta za umetnost. Ta vse od leta 1992
poteka na Sinjem vrhu nad Ajdovščino.
Mestni muzej Idrija vsa leta tradicionalno
razstavlja nastala dela udeležencev
kolonije. Ta ostaja presečišče sodobne
likovne produkcije, tiste, ki se še vedno
opira na zgodovinsko tradicijo in znotraj
nje išče novih korakov, saj tudi klasično
področje omogoča raziskovalnost.
Vključuje pa tudi likovno ustvarjalnost, ki
si za izziv postavlja novo in drugačno.
Na ogled bodo likovna dela šestih
ustvarjalcev iz tujine in sedmih iz
Slovenije. Slednji so likovna dela ustvarili
v skupnem sinjevrškem prostoru in v vsem
enako odmerjenem času. Njihov likovni
prispevek je tako enkraten, neponovljiv in
svojstven, saj vsak avtor s seboj prinaša
svojo zgodbo in unikaten interpretativni
slog.
Javno vodstvo po razstavi bo v petek,
4. marca 2022, ob 18. uri. Izvedla ga bo
Anamarija Stibilj Šajn, umetniški vodja
simpozija.

Predstavljajo se
slovenski umetniki:
ANDREJ PAVLIČ, častni gost
BARBARA KASTELEC
MITJA BOKUN
KLAVDIJ TUTTA
MIHA ERIČ
VANJA MERVIČ
ANDREJA SRNA

tuji ustvarjalci:
ALFRED DE LOCATELLI (Italija), častni gost
MIRJANA MATIĆ (Hrvaška)
RASTKO STEFANOVIĆ (Srbija)
SINISHA KASHAWELSKI (Severna
Makedonija)
LAURA HATTING (Nemčija)
GANI LLALLOSHI (Kosovo)

