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RAZLIČNOST POVEZUJE
9.2. — 7.3.2018

KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher
Sekcija USTVARJALCI UPODABLJAJOČIH UMETNOSTI
združuje posameznike, katerih cilj je spodbujanje ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter
tradicionalnih znanj, razvijanje sodobnih in kreativnih pristopov pri ustvarjanju vseh zvrsti
upodabljajočih umetnosti, razstavljanje in izobraževanje.
Člani delujejo na področju slikarstva, keramike in kiparstva, fotografije, računalniške grafike in ostalih
vizualnih umetnosti. Vsi že dalj časa samostojno ali skupinsko delujejo na kulturno umetniškem
področju, po Sloveniji pa tudi izven nje. Redno razstavljajo, slike, fotografije, keramiko in skulpture.
Mnogi so že izoblikovani avtorji s sebi lastno in prepoznavno likovno pisavo in so za svoja dela prejeli
že številne nagrade tako doma kot v tujini.
Delujejo za bolnike in zdravstveno osebje v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah, ki ga nadgrajujejo s
povezovanjem z različnimi kulturno umetniškimi ustvarjalci po Sloveniji. Širšemu krogu občinstva se
predstavljajo z likovnimi srečanji, izmenjavami in razstavami se po različnih krajih Slovenije.

Razstavljajo:

Biserka Komac, Erika Železnik, Barba Štembergar-Zupan, Nikolaj Zupan,
Jano Milkovič, Milena Kafol, Urška Boljkovac, Saška Boljkovac, Alenka
Klemenčič, Vida Soklič, Klaudija Košenina, Peter Novak, Mojca Senegačnik
in Nivea Kofol.
V kulturnem programu sodelujejo učenci Glasbene šole Logatec
iz razreda prof. Marjetke Tekavec Mihevc

Prisrčno vabljeni!

Nivea Kofol: Iz cikla Begunci

URNIK OGLEDA:
od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 in ob drugih dogodkih v galeriji, razen med
šolskimi počitnicami in prazniki.
Za organizirane šolske in predšolske skupine je obvezna predhodna najava.

Ustvarjalci upodabljajočih umetnosti

Organizacija in info.: JSKD OI Logatec, T: 01/7591 740, W: www.jskd.si
Izdala in založila JSKD OI Logatec, zanjo Tanja-Pina Škufca, februar 2018

S e k c i j a KU D KC i n MF d r . L o j z Kr a i gh e r

KUD KC in MF dr. Lojz Kraigher, Zaloška 7a, 1000 Ljubljana

Razstavo odpiramo v počastitev kulturnega praznika

v petek, 9. februarja 2018, ob 19.uri

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Območna izpostava Logatec

Dogodek je podprla Občina Logatec

