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Igor Kavčič

P
ravzaprav že naslov 
razstave Ars Nu-
cleus namiguje na 
mnogotere vrste li-
kovne umetnosti, 

s katerimi akademski slikar 
Stane Jagodič že pol stoletja 
plemeniti lasten umetniški 
opus in spodbuja gledalčev 
razmislek o umeščanju vi-
denega v realni vsakdan. Sta-
ne Jagodič se je odzval pova-
bilu kranjske galerije in z iz-
borom del iz njegovega boga-
tega in raznolikega ustvarjal-
nega opusa pripravil pregle-
dno razstavo ter s tem obele-
žil tudi življenjski jubilej se-
demdeset let. V devetih raz-
stavnih prostorih se srečamo 
tako z umetniškimi snovanji 
iz njegovih študijskih let, kot 
z deli, za katera je leta 1980 
prejel nagrado Prešernovega 
sklada ( za razstavi v Ljublja-
ni in Slovenj Gradcu), ter z 
aktualnimi objekti in monta-
žami, ki jih je osmislil v pre-
teklem letu.

Jagodič se je uveljavil kot 
samostojni umetnik in je 
ustvarjal v različnih umetni-
ških tehnikah, od slikarstva, 
grafike, fotomontaže, kolaža 
in asemblaža do tako imeno-
vanega spraygrama in x-ray 
arta, pojavlja pa se tudi kot 
publicist in avtor besedil. 
Kot vsestranski umetnik, 

priznan tako doma kot v tu-
jini, s svojo angažiranostjo 
gledalca vselej postavlja v 
premislek in iskanje. Doslej 
je imel okrog petdeset samo-
stojnih razstav doma in v tu-
jini, sodeloval je na več kot 
dvesto skupinskih razstavah 
in za svoja dela različnih zvr-
sti in tehnik prejel petinšti-
rideset nagrad, ob tem tudi 
več priznanj za uspešno so-
delovanje pri različnih kul-
turnih projektih. 

V sprejemni sobi galeri-
je se predstavlja z objekti – 
montažami, s katerimi nas 
tako opozarja kot razveselju-
je, v tretji sobi je pozornost 

posvetil stanju ujetosti, klet-
kam z različnimi jedri – vse-
binami, ki so nastajale od 
sedemdesetih let do danes. 
Ob ciklu Zoo Poetika se tu 
predstavlja tudi z asembla-
žem Helenizem XXI. sto-
letja. Kot pravi, ta ilustrira 
odnos sodobne degeneri-
rane civilizacije do pretekle 
harmonične helenske este-
tike in duhovnosti. Ob tem 
avtor razmišlja tudi o poni-
ževalni socialni politiki EU 
do današnjih Grkov. Dej-
stvo simbolično ponazarjata 
dve mrežasti kanti za smeti 
in dva zavržena kipa Milo-
ške Venere (na fotografiji). 

V nadaljevanju prevladujejo 
prispodobe Kristusovega tr-
pljenja, posebno sobo je na-
menil satiričnim risbam, ka-
rikaturam, kolažem, foto-
montažam, prav tako »oddel-
ku«, kjer se predstavlja z rent-
genskimi montažami iz cikla 
X-Ray Art, v večji sobi prve-
ga nadstropja pa predstavlja 
tako imenovane spraygrame. 
V drugem nadstropju razsta-
vo zaključuje z obsežnim ci-
klom barvnih sitotiskov iz 
sredine sedemdesetih let, 
med katerimi je več kot štiri-
deset del doniral tudi v stalno 
zbirko GPN. Razstava bo na 
ogled do konca junija.

angažirana umetnost
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost v Kranju je na ogled pregledna razstava del 
akademskega slikarja in multimedijskega umetnika Staneta Jagodiča z naslovom Ars nucleus.

V delu razstave se Stane Jagodič predstavlja s ciklom Helenizem XXI. stoletja. / Foto: Igor Kavčič

Danes, v torek, 11. junija, ob 19. uri bo v Mali galeriji Likov-
nega društva Kranj odprtje mednarodne razstave grafič-
nih del z naslovom Od ideje do odtisa – 10 let grafične sek-
cije Sq-art Insula. Sekcija je bila ustanovljena na pobudo 
akademskega slikarja in grafika Janeza Mateliča, v desetih 
letih delovanja ateljeja Sq-art pa je bilo izvedenih več sto 
različnih grafičnih del, avtorjev iz šestih držav. V Kranju se 
bo tokrat s svojimi deli predstavilo šestnajst avtorjev. I. K.

Kranj

Gostuje sekcija Sq-art Insula
Danes, v torek, 11. junija, ob 19. uri bo v muzejskem komple-
ksu na Stari Savi literarni večer Vsi ljudje smo iz enega kra-
ja. Predstavila se bosta člana Društva slovenskih pisateljev 
Ksenija Jus in Veno Taufer, ki se bosta pridružila projektu 
JSKD V zavetju besede, regijskemu srečanju literatov seni-
orjev. Njun nastop bo sledil literarni delavnici s strokovnim 
spremljanjem Gorana Gluviča, izboru dveh ali treh izstopa-
jočih avtorjev ter njihovemu literarnemu branju. I. K.

Jesenice

Literarni večer Na tem malem svetu

Samo Lesjak

V škofjeloškem kulturnem 
hramu Sokolskem domu je 
prišlo do pravega sožitja polj-
ske in slovenske kulture, saj 
so se s koncertom in kar tre-
mi razstavami začeli t. i. Polj-
ski dnevi v Škofji Loki. Ob-
činstvo s častnima gostoma – 
poljskim veleposlanikom Ce-
zaryjem Krolom ter domačim 
županom Mihom Ješetom – 
je v Kristalni dvorani najprej 
prisluhnilo koncertu Izabele 
Kniaz, sicer magistre Akade-
mije za glasbo v Katovicah, ka-
sneje pa se je posvetila pred-
vsem italijanskim pesmim 
ter sodelovala v več opernih 
predstavah, na festivalih ter 
solističnih in komornih kon-
certih. Tokrat se je ob klavir-
ski spremljavi Tadeja Horva-
ta predstavila z raznovrstni-
mi skladbami, med katerimi 
so prevladovale Chopinove.

Koncert je bil uvod v od-
prtje treh razstav, ki bodo 
na ogled do 19. junija. Po-
leg informativne, pregledne 
razstave o bogatih ter po-
membnih poljskih kulturnih 

znamenitostih pod okriljem 
UNESCO se z odličnima sli-
karskima razstavama pred-
stavljata tudi poljski umetni-
ci, ki že dlje časa prebivata v 
Sloveniji. Prejemnica mno-
gih mednarodnih nagrad, 
akademska slikara Joan-
na Zajac-Slapničar z razsta-
vo Mozaik mojih sanj zgradi 
sestavljanko, ki predstavlja-
jo različne vidike in načine 
umetničinega ustvarjanja in 
poveže njene upodobitve in-
timnih doživetij in sanj v pre-
seku posameznikovih doživ-
ljajev, zanimanja in strasti.

Razstava Domovini avtori-
ce Marie Magdalene Szma-
tule, sicer rojene v Wrocla-
vu, kjer je odraščala v dru-
žini umetnikov, sedaj pa se 
poleg umetniškega ustvar-
janja ukvarja tudi z restavra-
torstvom, na igriv način po-
kaže na tista mesta v njenem 
srcu, ki povezujejo obe drža-
vi, v katerih je doslej prebiva-
la. S to in tudi z drugimi kul-
turnimi dogodki pa je sim-
bolično zajeta globoka prija-
teljska vez, ki se spleta med 
Poljsko ter Slovenijo – tovr-
stni dogodki jo le še krepijo. 

Poljska  
v mojem srcu

Sožitje poljske in slovenske kulture v Sokolskem domu 
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V soboto je v Celju potekalo že 21. mednarodno tekmovanje 
mladih plesnih ustvarjalcev Opus1 – plesna miniatura 2013. 
Tekmovanje je budno spremljala žirija uveljavljenih plesnih 
ustvarjalcev in pedagogov v sestavi Susan Quinn, Nataša 
Kos in Matej Kejžar. Ogledala si je 51 plesnih miniatur (ko-
reografije v trajanju od 2 do 3,5 minute), ki so nastale na 
temo Vsi marš na ples!, izvirajočo iz aktualnih družbenih 
razmer, ki generirajo družbeni upor. Dve glavni nagradi 
sta prejela Žigan Krajnčan (Slovenija) iz Seničnega in Lana 
Hosni (Hrvaška). Tudi letos je v različnih kategorijah slavila 
plesna šola KD Qulenium iz Kranja, ki je, razen v najvišji 
starostni skupini, pobrala tudi vse glavne nagrade. Nagrado 
za najboljšo plesno miniaturo v celoti v kategoriji plesalcev, 
rojenih med letoma 1997 in 2000, je prejel Filip Stepec, v 
kategoriji plesalcev, rojenih med letoma 2001 in 2002 ter 
2003 in 2004, sta nagrado za najboljšo plesno miniaturo 
v celoti za soloplesa prejeli Gea Bešter in Julija Podvratnik. 
Prav tako so v KD Qulenium prejeli nagrado za najboljšo 
idejo Lane Kariž Meško in Lane Podlipnik Giacomelli. I. K.

Kranj

Kranjčani odlični na Opusu1


