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ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC

vas vljudno vabi na odprtje razstave likovnih del 
grafične specialistke in častne predsednice
19. bienala otroške grafike Žalec

MOJCE ZLOKARNIK
Poslušaj barvo …,
ki bo v četrtek, 10. oktobra 2019, ob 19. uri
v Savinovem likovnem salonu v Žalcu.

O razstavi in grafičnem ustvarjanju umetnice
bo spregovorila mag. Alenka Domjan.

V kulturnem programu bodo nastopili učenci in učitelji I. Osnovne šole Žalec
z odlomkom iz predstave Dober dan, življenje (scenarij in režija: Apolonija Kuder Opara).

Razstavo bo odprl župan Občine Žalec Janko Kos.

Grafični listi Mojce Zlokarnik so sijoči in pomensko večplastni barvni odtisi. V njih umetnica svo-
bodno in čarobno, pogosto celo drzno vodi vizualno in simbolno barvno igro. Odmiki in dotiki 
ploskovnih barv, črtni preseki in nežni vrisi dotikajočih se rok, odtisov stopinj, plesnih korakov 
in čisto vsakdanjih ženskih stvari so tiha pripoved in zven nekih daljnih misli. Nikjer ni prostora, 
vse pa je na svojem mestu, ničesar več ni moč dodati niti odvzeti. Vse je tu, tudi melodija barve, 
ki se preliva v zarjo dneva in izginja v misteriju onstran njega – v lirično zasanjan svet.

Mag. Mojca Zlokarnik (1969, Ljubljana) je slikarka, grafičarka, izredna profesorica in urednica. Končala je dodi-
plomski (1993) in podiplomski študij slikarstva pri prof. Metki Krašovec (1995) in magistrirala iz grafike pri prof. 
Lojzetu Logarju (1998) na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Študijsko se je izpopolnjevala v Pragi, New 
Yorku, Parizu, Bolgariji, Nemčiji in na številnih manj formalnih potovanjih. Živi in ustvarja v Ljubljani.

Razstava je sopotnica 19. bienala otroške grafike, ki poteka v organizaciji I. Osnovne šole Žalec.

Razstava bo na ogled do 27. novembra 2019, med tednom od 9. do 17. ure in ob sobotah od 9. do 12. ure.
Vstop prost.


