MARIJA BRANISEL
je slikarka trenutka. Njeno slikarstvo ni le
enostavno ali golo reproduciranje izbranega
motiva, saj avtorica stvarnost vedno poveže
z osebno čutno pojavnostjo v prepoznaven
individualni slog. Njena avtorska moč se pokaže v osebno usmerjenih pogledih, v ozkih
izsekih, v katerih se pogled pne od gladine
vode do neba, in tam se zdi, da ni meja.

SONJA BUTINA
je slikarka, za katero lahko rečemo, da je
naš najmlajši član, ki še ni v celoti pokazal
vseh adutov. V osebnih razgovorih je odprla svoja videnja, doživljanja in čutenja,
vezana predvsem na krajinsko stvarnost.
Njena dela bi opredelil kot visoki realizem.
Vsebina ne potrebuje posebnih razlag, jih
pa zaradi svoje likovne izdelave zaslužijo.

Igor Vidrih, Dan ob morju, svinčnik

Janez Dragolič, Zima, akvarel, 35x45
Ivana Kranjc, Čebela, akril, 50x40

Marta Kvaternik, Vrt v cvetju, akril, 40 x 30

JANEZ DRAGOLIČ
je slikar, ki se v zadnjih letih posveča
akvarelu. Avtor z njo raziskuje nove
in nove motive ter se poglablja v formalno in koloristično likovno problematiko. V njegovih panoramskih
pogledih so zajete posebnosti in
slikovitosti različnih naravnih ambientov v katere ne pozabi vključiti
tudi kuliso časa. Rad posega v okolje kjer ima glavno besedo voda in po
poti lovljenja trenutka njegovih atmosferskih stanj ter neponovljivih
svetlob, v katerih se neločljivo povezuje optična in čustvena resničnost,
vzdušje zunanjega sveta in slikarjevo notranje razpoloženje.
IGOR VIDRIH
je slikar širokega slikarskega znanja. z društvom se druži šele kratek
čas. Z delom nam razkrije, da nenehno išče istovetnost med idejo in
podobo. Čeprav je na sledi resničnosti, ni le popisovalec njenih danosti.
Njegove krajine so z osebnim čustvom prepesnjena ali prenesena stvarnost. Njegovo slikarstvo predstavlja precizno, občutljivo, do potankosti premišljeno delo na polju slike, s katerim uresničuje skrb za detajl
kot tudi za celoto.

Sonja Butina, Polstenje

SILVANA LAUTAR
je slikarka z zelo široko paleto slikarskih del. Njena posebnost je vendarle
pokrajina. Široki panoramski pogledi,
izrezi naselij, bogata drevesa, vedute,
mestna jedra in intimni detajli arhitekturnih posebnosti, izdelana vehimentnimi potezami čopiča, v izredno bogatem
koloritu barv. Številnim podobam narave in krajine avtorice, slikarka bogato dodaja klasično in univerzalno tematiko, kot so tihožitja, med katerimi
je veliko cvetličnih. Žlahtno likovno poetiko udejanja v tehniki akrila na
platno, pa tudi akvarele na papirju.

MARTA KVATERNIK
je slikarka, ki je v vseh nivojih društva zelo
prisotna, kot slikarka pa uporablja pretežno
akril in lahko rečemo, da je ena od srečnežev,
ki ga spreminja v najrazličnejše motive! Martina motivna paleta je zelo široka, obsega tako
krajino kot tihožitje in šopke. Tudi figure, ki se
občasno pojavljajo, tiho gostujejo na slikah
in si jemljejo prostor za svojo pripoved.

IVANA KRANJC
gonilna sila in organizatorka. kot slikarka
predstavlja precizno, občutljivo in do potankosti premišljeno umetnico. Z ustvarjanjem
dosega realistično nazorne, pripovedno jasne
in smiselno dovršene rezultate, ki vsebujejo tudi dragocene avtorske intimne poglede,
skrita sporočila in žlatne misli. To pa je čutni, čustveni in duhovni potencial, ki smisel za
likovno interpretacijo izbranega motiva izrazno nadgrajuje in polnomočno osmišlja.
Marija Braniselj, Cvetje, akril, 70 x 50

Silvana Lautar, Meglice, Akril, 40x60

VALERIJA GAČNIK
je slikarka, ki jo je prevzela krajina in jo
zelo rada prenaša na platno, Druga njena
ljubezen so cvetlični šopki. Cvetje, ki ni le
naslikano ampak še raste in cveti na slikovnem polju, v razkošnih oblikah in barvnih
vrednostih. V glavnem uporablja akrilne
barve in z njimi potuje novim ustvarjalnim
izzivom naproti.

Valerija Gačnik, Cvetje v temi, akril, 50x40

Marija Rebernik, Cvetje, akril, 40 x 30

MARIJA REBERNIK
je slikarka, ki se sooča najraje s slikanjem
tihožitij, med katerimi je največ cvetličnih.
Njeno slikarstvo v zadnjem času ni le golo
reproduciranje izbranega motiva, ampak platno polni s svetlobnimi in barvnimi stanji. Njeni avtorski pristopi vselej ohranjajo likovno
trdnost.

MENTORJI PA-lete

Društvo PA-leta deluje že 14 let, v njem pa so zbrani ljubitelji lepega s cerkniškega področja, še polni ustvarjalnosti in želje po izražanju in upodabljanju.
Najprej smo začeli delovati v najetih prostorih v grahovski osnovni šoli, kasneje
v galeriji Krpan. Pred časom smo začeli gostovati v novih prostorih Varstveno
delovnega centra v Cerknici, kjer se še vedno dobivamo vsak torek ob 16. uri pod
vodstvom mentorjev, akademskih slikark in slikarjev. Do danes je nastalo že toliko likovnih del, da smo doslej pripravili že več kot 60 samostojnih in skupinskih
razstav.
Izražamo se v različnih tehnikah, predvsem z risbo, akrilom in oljem na platnu,
pastelom in grafiko ter s kombiniranimi tehnikami ter materiali. Motivi zajemajo
predvsem doživljanje našega okolja, kar prenašamo v tihožitja, pejsaže, portrete – skratka, svoja občutja prenesemo na različne podlage, ne le na platno in
papir - ali pa iz povsem običajnega uporabnega predmeta naredimo nekaj novega,
lepega.
Res nas je večina članov PA-lete starejših, vendar se zavedamo, kako pomembno je, da damo možnost tudi mlajšim in mladim. Tako imamo že 11-to leto sekcijo MALA PA-leta, ki deluje enkrat na teden v galeriji Krpan pod mentorstvom
Jerneja Dolničarja in tam tudi občasno razstavlja.
Prav tako že 6-to leto Ivana Kranjc in Marta Kvaternik pripravljata predavanja in vodita delavnice dvakrat tedensko za osebe s posebnimi potrebami v VDC
Cerknica, s katerimi običajno dvakrat letno pripravita tudi razstave.
Najbolj aktivna članica Silvana Lautar že vrsto let organizira likovne kolonije
in razstave tudi v okviru Slovenskega kulturnega društva, ki se jih enkrat letno
udeležijo likovniki iz vse države.
Seveda pa smo člani društva dolžni poskrbeti tudi za lasten razvoj z obiskovanjem različnih razstav in predstavitvami drugačnih tehnik likovnega izražanja, da
na koncu ob pregledni razstavi lahko ponudimo obiskovalcem tudi tisto bistvo, ki
je očem nevidno, če ga gledaš s srcem.

VELJKO TOMAN, Rakitna; 1944 ; sedanji mentor PA-lete
Veljko Toman slikar, grafik in restavrator-konservator,
je leta 1971 diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesor Maksimu Sedeju.
Leta 1975 je končal podiplomski študij restavratorstva
pri prof. Mirku Šubicu na ALU v Ljubljani.Toman se je kot
velik ljubitelj narave posvetil krajinarstvu. Njegove krajine so izrazito impresivne in energijsko bogate. Je izrazit
kolorist, ki skozi podobe krajine izraža svojo notranjost.

Sonja Butina

Kontakt
Janez Dragolič Rimska ul 2 1380 Cerknica ,
jdragolic@gmail. com
031 610 368

Veljko Toman, Sončnice, Olje, 150 x 250

PREDSTAVITEV PA-leta

akademske slikarke
STANA SLUGA PUDOBSKA
KARMEN BAJEC
ŠPELA BRENČIČ ŠEMROV
akademski slikarji
MATEJ DAVID GOLJAT
TOMAŽ PERKO
MIŠO STRMAN
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1386 Stari trg pri Ložu
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+386 (0) 40 501 116
youthostel.arsviva@gmail.com
www.youth-hostel-ars-viva.si
www.arsviva.si
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