KATALO G U M E T N I Š K I H D E L

Avtor je član likovne sekcije dr. Štefke Cobelj DPD Svoboda Ptuj. Prvo samostojno razstavo je imel
leta 1984 v Zavrču. Za svoje likovno ustvarjanje je prejel vrsto priznanj in nagrad, je tudi dobitnik
velike Oljenke 2014 v slikarstvu, najvišje nagrade MO Ptuj v kulturi.

1. SLIKA
FRANC SIMONIČ
KURENT
lavirana risba
40 x 32 cm
CENA: 150,00 EUR

Avtor je član likovne sekcije DPD Svoboda Majšperk. V preteklih letih je sodeloval na
mnogih slikarskih srečanjih oz.kolonijah v okoliških občinah ter širše (Ex tempore v Izoli,
Piranu in …)

2. SLIKA
MIRAN CAFUTA
platno
46 x 35 cm
CENA: 350,00 EUR

Avtorica je likovna pedagoginja, članica KUD Forma Viva v Makolah in Umetniškega društva
Ustvarjalec v Majšperku. Za svoja dela je prejela več priznanj in nagrad. Od Zveze likovnih
društev Slovenije je prejela certifikate za kakovost in priznanja. Sodeluje na društvenih,
medobmočnih in zveznih razstavah (110 skupinskih razstav). Udeležuje se likovnih delavnic,
slikarskih kolonij in extempor. Je izrazita slikarka, kot izhodišče pri njenem ustvarjanju pa ji
služi narava. Barvita krajina v toplo-hladnemu koloritu je slikana sproščeno, z jasno fakturo. V
sliki se izraža individualnost slikarkinega izražanja in njena prepoznavna ekspresionistična
lirika.

3. SLIKA
BERNARDINA – NEDA PAJ
OB SESTERŠKEM JEZERU
akril, platno
50 x 60 cm
CENA: 300,00 EUR

Opis pri 3. SLIKI

4. SLIKA
BERNARDINA – NEDA PAJ
BELE ROŽE
monotipija
76 x 55 cm
CENA: 300,00 EUR

Avtor je doma iz Majšperka. Obiskoval je šolo za oblikovanje v Ljubljani, bil nekaj časa zaposlen in
leta 1995 stopil na samostojno pot likovnega ustvarjalca. Doslej je imel že 120 samostojnih razstav
in več kot dvesto skupinskih. Je prejemnik številnih priznanj. Leta 2002 je prejel županovo
priznanje občine Žetale, leta 2005 pa občinsko priznanje občine Majšperk za delo na kulturnem
področju. Je dobitnik dveh certifikatov Zveze likovnih društev Slovenije (2008-risbe, 2009abstrakcija). Je tudi pobudnik in soorganizator likovnih kolonij, ex-tempor, in dobrodelnih akcij za
pomoč ljudem v stiski. Slikar sodi med tiste redke predstavnike slovenskega krajinarstva, ki gradijo
svoj prepoznavni likovni izraz na tradicijah barvnega realizma in impresionizma, ohranjajoč hkrati
običaj ustvarjanja na prostem, kar se pri umetniku odraža tudi v smislu številnih udeležb na
slikarskih kolonijah povsod po domovini. Slikar pravi o svojem delu: »Slikam v naravi, kajti slike,
ki so naslikane v naravi, žarijo drugače. V takih slikah se čuti posebna energija in so slike bolj
doživete.
5. SLIKA
BRANKO GAJŠT
POLETJE 2006
olje
60 X 50 cm
CENA: 350,00 EUR

6. SLIKA
MARIJA KRAŠNA
CERKEV SV. MARKA V VRBI
platno
50 x 40 cm
CENA: 180,00 EUR

Jože Foltin je senzibilni ptujski slikar, ki tematsko izhaja neposredno iz svojega življenjskega
okolja. Zaradi svoje razgibanosti, posebnega vzdušja in neposrednosti najpogosteje slika krajine.
Osrednji izziv mu pomenijo Haloze. Pritegnile so ga tudi etnografske posebnosti domačega okolja,
posebno lik koranta (kurenta), kot osnovnega oblikotvornega elementa. V svojih slikah stopnjuje
učinek dinamične ekspresije, včasih se približa abstraktnemu ekspresionizmu. Primarno izrazno
sredstvo mu pomeni barva, občasno pa se vrača k izhodišču - risbi. Prejel je okoli 30 nagrad (na ex
temporih), med drugim pa tudi Oljenko, nagrado na področju kulturne dejavnosti v Mestni občini
Ptuj. Bil je tudi nagrajenec Društva likovnih umetnikov Maribor.

7. SLIKA (PRODANA)
JOŽE FOLTIN
PTUJ
olje, platno
7O x 60 cm
CENA: 350,00 EUR

Avtor je rojen leta 1927 in je akademski slikar. Upodabljal je ekspresionalistično oblikovane
figure v prostoru in interjerje. Osrednja tema njegovega slikarstva je bila haloška krajina. Leta
2005 je pridobil naslov Častnega meščana mesta Ptuj. V sedeminosemdesetem letu je umrl.

8. SLIKA
ALBIN LUGARIČ
ŠOPEK
akril na papirju
100 x 76 cm
CENA: 500,00 EUR

Avtorici je blizu abstraktno slikarstvo. Na svojih slikarskih raziskovanjih se ukvarja predvsem s
prepletanjem barv in kontrastov. Rada ima tudi figuraliko iz domačega okolja, kot so skodelice,
privlači jo steklo in drugi uporabni predmeti. Vpisala se je v CAF, kjer ustvarja pod mentorstvom
Anite Šefer.

9. SLIKA
EMILIJA NENA BAJC
SOLINE
akril, platno
40 x 50 cm
CENA: 250,00 EUR

Avtorica je aktivna na različnih področjih umetnosti, predvsem na slikarskem in literarnem. V
okviru slikarstva slika različne motive – od abstraktnih do pokrajinskih ter vodi ustvarjalne
delavnice. Z veseljem podarja slike podari tudi v dobrodelne namene. Anita Šefer se poleg
slikarstva uspešno predstavlja tudi na literarnem področju. Kot pisateljica prepušča svoji bujni
domišljiji prosto pot predvsem pri pisanju pravljic za otroke. Sicer pa piše tudi pesmi, črtice,
dramska dela za mladino in skeče.

10. SLIKA
ANITA ŠEFER
SLOVENSKA POKRAJINA
idriol, platno
50 x 67 cm

CENA: 300,00 EUR

Avtorica je aktivna na različnih področjih umetnosti, predvsem na slikarskem in literarnem. V
okviru slikarstva slika različne motive – od abstraktnih do pokrajinskih ter vodi ustvarjalne
delavnice. Z veseljem podarja slike podari tudi v dobrodelne namene. Anita Šefer se poleg
slikarstva uspešno predstavlja tudi na literarnem področju. Kot pisateljica prepušča svoji bujni
domišljiji prosto pot predvsem pri pisanju pravljic za otroke. Sicer pa piše tudi pesmi, črtice,
dramska dela za mladino in skeče.

11. SLIKA
ANITA ŠEFER
KAPLJA
akril, platno
60 x 70 cm
CENA: 250,00 EUR

Avtor je ljubiteljski slikar. Svoja slikarska dela je največkrat upodabljal v tehniki olja, zadnji čas pa
slika predvsem z akrili. Najljubši motiv so mu tihožitja. Poleg slikarstva, ki je njegov hobi že od
otroških let, se spogleduje tudi s kiparstvom. Največji izziv mu predstavlja kamen, čeprav je po
poklicu lesarski tehnik. Okvirje za vse svoje slika si avtor kot mizarski mojster v svoji delavnici
izdela sam. Razstavljal je po vsej severovzhodni Sloveniji in na Hrvaškem.

12. SLIKA
ZLATKO LAZAR
CVETJE UPANJA
akril, platno
80 x 103 cm
CENA: 300,00 EUR

Akademski slikar Dušan Fišer se je rodil 1. februarja 1962 na Ptuju. Leta 1989 je diplomiral na
Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorici Metki Kraševec. Leta 1991 je končal
študij na slikarski specialki pri profesorju Emeriku Bernardu. Študijsko se je izpopolnjeval v
Groeningenu na Nizozemskem. Je član Društva likovnih umetnikov Ljubljana. Živi na Ptujski gori.
Za njim je obilo razstav, doma in v tujini, samostojnih in skupinskih.

13. SLIKA
DUŠAN FIŠER
LUNA
akril, platno
50 x 152 cm
CENA: 1.000,00 EUR

Gregor Samastur je umetnik, ki z družino živi na Slapah pri Ptujski Gori, sicer pa je že dve desetletji
zaposlen kot likovni terapevt v Zavodu dr. Marijana Borštnarja v Dornavi, kjer tudi varovance
spodbuja, vodi in usmerja k lastnemu sproščenemu likovnemu izražanju. Je član likovne sekcije
DPD Svoboda Majšperk. Avtor svoja najgloblja čustva izraža s pomočjo barve – akrila na platnu,
zadnjih nekaj let pa tudi v tridimenzionalni podobi: v lesu, mavcu in glini.

14. SLIKA
GREGOR SAMASTUR
PRIHAJA ČAS JESENI
akril, platno
50 x 65 cm
CENA: 300,00 EUR

Avtor je ljubiteljski slikar, ki živi in dela na Ptuju. Likovno sekcijo društva upokojencev Ptuj je
vodil od njene ustanovitve 1996 pa vse do leta 2007. Sodeloval je na številnih skupinskih in
samostojnih razstavah. Njegova posebnost so slike na svili, ki so dosegale visoke ocene predvsem
na Ex temporih. Motive za svoje slike izbira v glavnem v naravi, upodablja pa tudi cvetna in druga
tihožitja, vedute Ptuja, stare hiše, kurente... Dela nastajajo predvsem v oljni tehniki, akrilih, občasno
uporablja tudi pastel.

15. SLIKA
BRANKO GORJUP
SLAP PRI SAVICI
akril, platno
60 X 50 cm
CENA: 400,00 EUR

Slikarka v svojih slikah razkriva lepote narave v različnih letnih časih in v različnih pokrajinah.
Krajine ne upodobi strogo realistično, pač pa nam poda svoje notranje občutenje narave. Poleg
krajin so pogost motiv šopki cvetja v različnih aranžmajih, ki na videz preprosti razodevajo
pretanjen občutek za kompozicijo in barvne odnose. Ti drobni citati iz narave prinašajo v nakazan
interier svežino svojih barv in bogastvo oblik. Avtorica se je vključila v Center aktivnosti LjubljanaFužine v slikarsko sekcijo, kjer je odkrila čudoviti svet barv, domišljije in zanos ob ustvarjanju.
Udeležila se je nekaj likovnih kolonij, s svojimi deli pa sodeluje pri dobrodelnih akcijah.

16. SLIKA
MARJANA ORAŽEM
POLJE SONČNIC
akril, platno
27 x 36 cm
CENA: 80,00 EUR

17. SLIKA
PAVLA OSVALD
DAROVI JESENI
trda podlaga
40 x 50 cm
CENA: 80,00 EUR

18. SLIKA
FANI STRITAR
SIVKINO POLJE
akril, platno
40 x 60cm
CENA: 220,00 EUR

Slikarka je že v rosnih letih začutila povezanost z likovnostjo, vendar je šele ob upokojitvi zares
našla čas za to, da je poprijela za čopič in začela slikati. Sedaj skozi to pot spoznava sebe. Misli in
želje, ki jih je dolga leta nosila v sebi, pa vodijo njeno roko po neskončni belini. Njen slog je
realističen. Z mehkobo linij, s toplimi barvami ter močnim prepletanjem svetlobe in senc želi
izraziti občutke, ki jo vežejo na določen motiv. Dela in slikarsko raziskuje v različnih tehnikah
(akvareli, akril na platnu, svinčnik in oglje).

19. SLIKA
DARJA ANTONIJEVIĆ
TIHOŽITJE
akril, platno
42 x 52 cm
CENA: 250,00 EUR

20. SLIKA
MOJCA AHAC
DOMAČI MOTIV
akril, platno
52 x 42cm
CENA: 180,00 EUR

21. SLIKA
FRANCA KAPLAN
NEMŠKA VAS
akril, platno
52 x 41cm
CENA: 200,00 EUR

22. SLIKA
IVANA HRIBERNIK
NJIVE
akril, platno
45 X 60 cm
CENA: 230,00 EUR

Avtorica je upokojena frizerka, ki ima izkušnje z oblikovanjem. Prav zato se je nagibala h kiparstvu,
a je kmalu začela tudi slikati. Za svoje ustvarjanje meni, da so jo naučili veliko več, kot je
pričakovala. Znanje pridobiva v raznih kolonijah in likovnih šolah.

23. SLIKA
DRAGICA KERN
MOTIV IZ MATICEVE HIŠE
akril, platno
42 x 62 cm
CENA: 230,00 EUR

24. SLIKA
MARIJA EDITA ČERNELČ
POKRAJINA
akril, platno
42 x 62 cm
CENA: 230,00 EUR

25. SLIKA
MARIJA KRAŠNA
NOVA ŠTIFTA NAD SODRAŽICO
Akril, platno
42 x 62cm
CENA: 180,00 EUR

26. SLIKA
MARTA TEKAVEC
NEKOČ DOMA
akril, platno
62 x 42 cm
CENA: 230,00 EUR

27. SLIKA
PAVLA OSVALD
ŠOPEK
akril, platno
62 X 42 cm
CENA: 150,00 EUR

28. SLIKA
FANI STRITAR
LILIJE
platno
62 x 42cm
CENA: 180,00 EUR

29. SLIKA
MOJCA AHAC
akril, platno, trodelna
63 x 20 cm
CENA: 150,00 EUR

Slikarka je že v rosnih letih začutila povezanost z likovnostjo, vendar je šele ob upokojitvi zares
našla čas za to, da je poprijela za čopič in začela slikati. Sedaj skozi to pot spoznava sebe. Misli in
želje, ki jih je dolga leta nosila v sebi, pa vodijo njeno roko po neskončni belini. Njen slog je
realističen. Z mehkobo linij, s toplimi barvami ter močnim prepletanjem svetlobe in senc želi
izraziti občutke, ki jo vežejo na določen motiv. Dela in slikarsko raziskuje v različnih tehnikah
(akvareli, akril na platnu, svinčnik in oglje).

30. SLIKA
DARJA ANTONIJEVIĆ
CVETOČI SADOVNJAK
akril, platno
47 X 62cm
CENA: 250,00 EUR

Darja Resnik Debevc je vsestranska ustvarjalka – slika, poje, piše pesmi in kvačka.

31. UMETNINA
DARJA RESNIK DEBEVC
CVETNA ROZETA
bombažni kvačkanec v okvirju
19 x 20cm
CENA: 40,00 EUR

Opis pri 31. UMETNINI

32. UMETNINA
DARJA RESNIK DEBEVC
CVETNA ROZETA
bombažni kvačkanec v okvirju
19 x 20cm
CENA: 40,00 EUR

Opis pri 31. UMETNINI

33. UMETNINA
DARJA RESNIK DEBEVC
CVETNE ROZETE
bombažni kvačkanec v okvirju
56 x 26 cm
CENA: 50,00 EUR

METOD FRLIC je diplomiral leta 1989 pri prof. Luju Vodopivcu in pri njem nadaljeval
podiplomski študij v letih 1990-91. Specializiral je leta 1996. Vsa leta po srednji šoli je veliko
potoval po svetu. Študijsko je bival leta 1995 v Nemčiji in leta 2000 na Japonskem. Sodeloval je na
mednarodnih kiparskih simpozijih v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji, v Združenih Arabskih
Emiratih, na Kitajskem, v Grčiji, na Hrvaškem in v Sloveniji. Predava na Akademiji za likovno
umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Leta 1987 je bil soustanovitelj družbenokritične skupine (od
leta 1988 Teroristična organizacija) Ne bom oprala teh krvavih madežev (z J. Ramovšem in
Branetom Frlicem). Pripravil je več samostojnih razstav in sodeloval na številnih pomembnih
skupinskih projektih. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen (Majski salon, Ljubljana, 1993; 1.
nagrada - grad prix na 3. bienalu mesta Kranja leta 1997; 2. nagrada za rešitev fontane v parku,
Radenci,
1999;
1.
nagrada
za
postavitev
kipa
v
TR3,
Trzin,
2002).
V začetku junija 2007 so mu v Galeriji Hypo v Steklenem dvoru v Ljubljani podelili nagrado Zveze
društev slovenskih likovnih umetnikov za leto 2007. Leta 2008 prejel priznanje o umetniškosti del
na Univerzi v Ljubljani. V slovenskem prostoru se je uspešno uveljavil tudi kot izvrsten ustvarjalec
portretne plastike.
34. UMETNINA
METOD FRLIC
VIZIJA ČASA
granit
30 x 30 cm
CENA: 1.300,00 EUR

STOJAN KERBLER je ena osrednjih osebnosti slovenske fotografije konca 20. stoletja. Številne
razstave, tako samostojne kot skupinske, po svetu in doma (samo skupinskih čez 1200, ter 127
samostojnih, od tega 600 v tujini), so mu utrdile sloves iskrenega človeka s spoštovanjem do
soljudi. S svojim delom si je prislužil naziva mojster črno-bele fotografije in mojster EFIAP. Leta
2003 je izšla njegova pregledna fotomonografija Ljudje, ki jo je pospremila razstava v Cankarjevem
domu. Kasneje so sledile predstavitve fotografskih del v Stari steklarski delavnici na Ptuju
(Dvorišča), Fotopubu v Novem Mestu (Haložani), ter v Slovenski Bistrici, v Berlinu, in na mnogih
skupinskih razstavah, v Slovenj Gradcu, Kranju, Ljubljani, Mariboru. Dejaven je tudi kot
predsednik umetniške komisije Foto Zveze Slovenije za dodeljevanje umetniških naslovov.

35. FOTOGRAFIJA
STOJAN KERBLER
DEKLICA 2 (1975)
črno-bela tehnika
42 x 52 cm
CENA: 300,00 EUR

36. SLIKA
FANI STRITAR
KOŠARA S SIVKO
akril, platno
40 x 60 cm
CENA: 70,00 EUR

Slikarka v svojih slikah razkriva lepote narave v različnih letnih časih in v različnih pokrajinah.
Krajine ne upodobi strogo realistično, pač pa nam poda svoje notranje občutenje narave. Poleg
krajin so pogost motiv šopki cvetja v različnih aranžmajih, ki na videz preprosti razodevajo
pretanjen občutek za kompozicijo in barvne odnose. Ti drobni citati iz narave prinašajo v nakazan
interier svežino svojih barv in bogastvo oblik. Avtorica se je vključila v Center aktivnosti LjubljanaFužine v slikarsko sekcijo, kjer je odkrila čudoviti svet barv, domišljije in zanos ob ustvarjanju.
Udeležila se je nekaj likovnih kolonij, s svojimi deli pa sodeluje pri dobrodelnih akcijah.

37. SLIKA
MARJANA ORAŽEM
akril, platno (2013)
40 x 60 cm
CENA: 100,00 EUR

38. SLIKA
GLAVICA ANDRIJA
akril, platno (2013)
40 x 60 cm
CENA: 70,00 EUR

39. SLIKA
MARTINA GROS
akril, platno (2013)
40 x 60 cm
CENA: 100,00 EUR

Avtorica je upokojena frizerka, ki ima izkušnje z oblikovanjem. Prav zato se je nagibala h kiparstvu,
a je kmalu začela tudi slikati. Za svoje ustvarjanje meni, da so jo naučili veliko več, kot je
pričakovala. Znanje pridobiva v raznih kolonijah in likovnih šolah.

40. SLIKA
DRAGICA KERN
akril, platno (2013)
50 x 70 cm
CENA: 70,00 EUR

Avtor sodeluje na ex-temporah in likovnih kolonijah.

41. SLIKA
MATJAŽ BUKOVAC
akril, platno
40 x 60 cm
CENA: 100,00 EUR

Opis pri 41. SLIKI

42. SLIKA
MATJAŽ BUKOVAC
akvarel (2011)
50 x 60 cm
CENA: 100,00 EUR

MARIJA STRNAD je vključena je v Društvo samorastnikov Slovenije, Društvo likovnih
ustvarjalcev Postojna in v Kulturnoumetniško društvo Kliničnega centra v Ljubljani. Sodeluje na
mnogih ex-temporih, likovnih kolonijah in drugih slikarskih dogodkih, ki so tudi humanitarnega
značaja. Ustvarja v tehniki akvarela. Imela je 28 samostojnih razstav in sodelovala na več kot stotih
skupinskih predstavitvah. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena.

43. SLIKA
MARIJA STRNAD
TELOHI (2013)
akvarel
45 x 54 cm
CENA: 70,00 EUR

44. SLIKA
EMILIJA NENA BAJC
akril, platno (2013)
40 x 60 cm
CENA: 70,00 EUR

Avtorica vodi številne likovne tečaje za mlade in odrasle.

45. SLIKA
RENATA GRMOVŠEK
TIHOŽITJE (2013)
akril, platno
40 x 60 cm
CENA: 70,00 EUR

Slikarka izhaja iz Ribniške doline od koder črpa motive za njeno likovno izražanje. Poleg pokrajine
jo pritegnejo tudi različni etnografski motivi in slikanje tihožitij. Izraža se z različnimi likovnimi
tehnikami. Je članica Društva likovnega ustvarjanja Ribnica.

46. SLIKA
FRANCKA DEJAK
akril, platno (2013)
40 x 60 cm
CENA: 70,00 EUR

Avtorica je aktivna na različnih področjih umetnosti, predvsem na slikarskem in literarnem. V
okviru slikarstva slika različne motive – od abstraktnih do pokrajinskih. Z veseljem podarja slike
tudi v dobrodelne namene. Anita Šefer se poleg slikarstva uspešno predstavlja tudi na literarnem
področju. Kot pisateljica prepušča svoji bujni domišljiji prosto pot predvsem pri pisanju pravljic za
otroke. Sicer pa piše tudi pesmi, črtice, dramska dela za mladino in skeče.

47. SLIKA
ANITA ŠEFER
akril, platno (2013)
50 x 60 cm
CENA: 150,00 EUR

48. SLIKA
MOJCA AHAC
akril, platno (2013)
30 x 60 cm
CENA: 70,00 EUR

Avtor slike je iz Velikih Lašč in je sliko narisal, ko je bil star 9 let.

49. SLIKA
AIKEN AHAC
akril, platno
30 x 24 cm
CENA: 50,00 EUR

Avtorica pridobiva znanja v raznih kolonijah in likovnih šolah. Ukvarja se tudi z
oblikovanjem in kiparstvom.

50. SLIKA
DRAGICA KERN
linorez
40 x 30 cm
CENA: 50,00 EUR

51. SLIKA
IVANA HRIBERNIK
akril, platno (2013)
60 x 40 cm
CENA: 70,00 EUR

52. SLIKA
MARIJA KRAŠNA
KRIZANTEME
akril, platno
60 x 40 cm
CENA: 70,00 EUR

53. SLIKA
NOVA ŠTIFTA
akril, platno
60 x 40 cm
CENA: 70,00 EUR

Avtorica je aktivna je na različnih področjih umetnosti, predvsem na slikarskem in literarnem. V
okviru slikarstva slika različne motive – od abstraktnih do pokrajinskih ter vodi ustvarjalne
delavnice. Poleg slikarstva se uspešno predstavlja tudi na literarnem področju. Kot pisateljica
prepušča svoji bujni domišljiji prosto pot predvsem pri pisanju pravljic za otroke. Sicer pa piše tudi
pesmi, črtice, dramska dela za mladino in skeče.

54. SLIKA
ANITA ŠEFER
akril, platno (2013)
50 x 30 cm
CENA: 150,00 EUR

55. SLIKA
PAVLA OSVALD
akril, platno (2013)
60 x 40 cm
CENA: 70,00 EUR

