
VELIKA
ČRTA

V ponedeljek, 2. oktobra 2017, ob 17. uri, 
V galerijo KULT 3000, Metelkova 2b, 

Ljubljana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razstava bo na ogled do petka, 6.10. 2017, od 
10. do 17. ure 

 
Javni  sk lad  RS za  ku l turne  de javnos t i  

Območna izpos tava  Ljub l jana  
vabi  na  odprt j e  območne   t ematske  razs tave



Izbrana tema je ustvarjalcem  ponudila 
izziv, ki lahko razširi njihovo likovno in 

miselno obzorje in jih spodbudi k iskanju 
novih rešitev in spoznanj o možnostih 

ustvarjalnega izražanja. 
 
 

Selektorica koordinacije 
 
 
 

si bo ogledala nastala dela in pripravila 
izbor za regijsko razstavo, ki bo v Logatcu 

(otvoritev 14.11. 2017) in  ponovno 
postavljena v Kultu 3000, 3.12. 2017 

 
mag. Nuša Lapajne Čurin 

 po opravljeni srednji šoli za Oblikovanje 
je šolanje nadaljevala na Akademiji za 

likovno umetnost v Ljubljani, smer
slikarstvo.  Pri profesorju Janezu BERNIKU 

je leta 1995 diplomirala in hkrati vpisala 
specialistični študij  slikarstva pri 
profesorju Andreju JEMEC-u, ter 

diplomirala z odliko leta 1998.Sodelovala 
je na različnih bienalnih razstavah na 

Hrvaškem, Japonskem, Egiptu, Nemčiji, 
Italiji, Belgiji, Danski, Madžarski. Vodi 

 svojo slikarsko šolo v Ljubljani. 

JSKD  OSREDNJA  SLOVENIJA  –  mag .  

Nuša  Čur in  Lapanje



 
Edi ta  Mari ja  Černelč  –  REGATA,  me šana tehnika  
Ž iva  Agrež  –  OKAMENELA POLJA SIVKE,  me šana 

tehnika  
Ljudmila  Turk – APOKALIPSA,  r i sba  – f lumaster  
Erika  Železnik  – POZDRAV Ž IVLJENJU,  akr i l  na  

platnu 
Biserka  Komac – TRANSCEDENCA IZKUŠNJE,  

me šana tehnika  
Henrik  Krnec  – NASVIDENJE SPOMLADI,  suhi  

paste l  na  papir  
Andreja  Zavir šek – V GOZDU,  akr i l  

Mi lena Kafol  –  MUNDUS,  MUNDI,  akr i l  in  me šana 
tehnika  na  platnu 

Aleksander  Prokof jev  – DVE ČRTI SKOZI 
VESOLJE,  in š ta lac i je  lesa  in  terakote  

Srna Mandič  –  LEV NIKOLAJEVIČ  MIŠKIN,  r i sba  
Ale š  Krnec  – LJUBEZEN NA HORIZONTU,  ol je  na  

platnu 
Ida  Knez – DREVO,  me šana tehnika

Mari ja  Prelec  –  IZKOPANINA,  računalni ška 
graf ika  

Nada Mari ja  Golob Pignatar i  –  KORALNI 
GREBEN,  me šana tehnika  

Zlat ica  Jeras  –  Pohl  –  VELIKA ČRTA – MALE
ČRTE,  akr i l  

Ivanka Sket  –  VELIKA ČRTA V KOLAŽU,  kolaž  
Jožefa  Čož  –  MAKI,  o l je  

Alenka Čož  –  ČAS /  STRINGS OF LIFE,  s trune na  
platnu 

Tadeja  Dolenc – »AVE LIK TRAČ« ,  akr i l  in  o l jni  
paste l  na  platnu 

Nada Mihevc – BIVANJSKA UTESNJENOST,  
me šana tehnika  

Mojca  Per še – RAST,  re l ief  (abstraktna  insta lac i ja  
–  preplet  f i lmskega traku)  

Metoda Pavl ič  –  NE MOTI ! ,  kolaž ,  me šana tehnika  
Maja  Fonda Cirman – DVE POTI IN KOLO,  raku 

AVTORJI  RAZSTAVNIH  DEL


