
MIHA PERČIČ 
Rdeča vrtavka, visoki tisk, lesorez, 70 × 100 cm, 2018
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Vabimo vas na odprtje razstave SVETOVI,
mag. likovnih umetnosti MIHA PERČIČA, 
ki bo v sredo, 6. junija 2018, ob 19. uri v Mali galeriji.  
Umetnika bo predstavila umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.

Miha Perčič se nam tokrat predstavlja kot nagrajenec in prejemnik odkupne nagrade Gorenj-
skega Muzeja na lanskem že 6. Mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj – ZDSLU 
2017. S svojim delom na temo Simbol, znak in barva je najprej prepričal domačo žirijo. Ta je 
njegovo delo z naslovom Paket 12.02.07.05.2017 izbrala za reklamne namene in osrednjo 
podobo 6. Festivala. Temu je sledila še glavna mednarodna žirija, ki je v svoji opredelitvi zapi-
sala, da prejme nagrado za gorenjskega avtorja z najboljšo in celovito interpretacijo vseh treh 
elementov: simbol, znak in barva. 

Umetnik nas popelje v svet recikliranih spominov in vtisov, kot tudi materialov, ki mu že sami 
po sebi zaradi svojih lastnosti omogočajo kompleksne podobe. Le-te so v končni fazi dode-
lane z namenom, da zaokrožijo zastavljeno zgodbo ter celoti vtisnejo lastni pečat, hkrati pa 
odkrivajo neskončne možnosti grafične podobe. Igra se z domišljijsko konceptualno idejno 
izpeljavo, s katero nas uči, da na svet gledamo skozi poenostavljeno, abstrahirano uporabo 
likovnih elementov ter v njih iščemo vzporednice in asociacije s svetovi znotraj naših spominov, 
ki kljub svoji omejenosti prepričajo z zgodbo.    

Melita Ažman, univ. dipl. um. zgod., (izsek iz teksta)

Razstava bo na ogled do 30. junija 2018. 

Razstavo organizirata:

Razstavo sofinancira: 

MESTNA OBČINA KRANJ

Mala galerija Kranj  
Galerija Likovnega društva Kranj  

ZDSLU  
Glavni trg 4 • 4000 Kranj 

M 040 578 877
 E ldkranj@siol.net

W likovnodrustvo-kranj.weebly.com 

Delovni čas: 
od torka do petka 10.00-14.00, 15.00-18.00 

sobota 7.00-13.00, 14.00-15.00  
Ob nedeljah in praznikih je zaprto!

LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

Mala Galerija Kranj
Galerija Likovnega Društva Kranj
ZDSLU - Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov


