Ljubljana, sreda, 3. septembra 2003/

leto XLV / sto 203/

odgovorni urednik: Mitja Mersol / cena: 160 Sil
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Foto Borls Sullgo)'

IskanJe navdlha - Skupina uveljavljenih umetnikov, povabljenih v delavnico Genius Loci, ki poteka v okviru plranskega ekstempora
na obmoélu krajinskega parka Secoveljske soline, si je vcera] dopoldne ogledata slikovite pcrdobe Pirana in med ozkimi ulicami ter
rdeéirni strehami iskala navdih. Sprejela jih je tudi piranska zupanja Vojka Stular. Petar Oméikus je pri svojih 77 letih se s posebnírn zanimanjem »pozlral« stari Piran, saj je bil sam pred tem v Piranu zadnje aprilske dni leta 1945 in je kot mlad partizan iz Dalmacije potoval osvobajat Trst. Verjetno sí tedaj ni mislil, da bo skoraj 60 tet kasneje iskal isnpiracije v tem mestu kot mednarodno
uveljavljen umetnik.
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poznem p_oletju

Ves Piran se bo spremenil
v eno samogalerijo
Tradicionalni ekstempore v mesto zvabi vse ljubitelje lepih slik
Med povabljenimi tudi dva pariska sodelavca in prijatelja Vena Pilona
Piran - Stevilo umetnikov, Id so se prijavili na letosn]! 38. piransld slikarsld ekstempore, je
ze preseglo 200, se vsaj sto pajih se pride do konca tedna na ta najmnozicnejsi slikarsld dogodek v Sloveniji in najbd tudi v Evropi, saj priéakujejo v celoti med 300 in 400, od tega
veé kot 150 akademsko ízobraseníh mojstrov Iikovnega ustvarjanja iz osmihddav.

Gre za dogodek éastitljive .da najbolj slikovite domaée
starosti, in to v mestecu, ki po- vsebine: Piran, Istra, soline,
staja sinonim umetniskega morje, oljke, Tartini, piranske
ustvarjanja, Tudi nagradni strehe, sredozemsko mesto
sklad je jz leta.v leto ve~ji, Na- ,mandrac in prosta tema, Naj~
mesto ~prva p~lc~kovamh36 so visja nagrada _ grand prix, ki jo
v resmc .razpls~I~,51 nagra? v podeljujejo Obalne galerije Pi~rednQstI.7,3 milijona t<;>lar]ev,ran znasa 350 tisoé tolarjev
IZces~r bilahko sklepal!,?a bo pol~g teh paje razpisanih se de~
nagrajeno vsako sesto al! sedt likih dk
ih
d
mo platno, Letos zígosajo pla- se ve, 1 1 o ~pm, nagra po
tna tako v piranski Metsni gale- 170 tisoé tol~r]ev In ~rsta nariji, v Ijubljanski Prometej Art gr~d p~ 120 tisoé tolarjev, Sko& Hobby in prvié tudi v istoi- raj vse izdelke bodo (ée bo vr~~
menski . prodajalni v Celju, me ~opuscalo) sp~t "razstavIll
Vsak udelezenec mora za sode- na piranskern Tartinijevem tr.••lovanje prispevati sedem tisoé gu, kasneje pa se v petih piran, tolarjev, studentje in dijaki poi skih galerijah: Vse to spremeni
, manj, Razpisane teme so seve- mestece v eno samo veliéastno

galerijo, s kakrsno se lahko meri le se pariski Montmartre.
Letos bo dobil vsak udelezenec ekstempora kartico ugodnost (ArtCart), ki mu bo
omogoéila c~loleten prost
vst~p v razstavI.scaObalm~ galerij, popust pn nakupu sl!kar~
skega m~tenala, 25-odstotm
popust za izlet v Benetke, zabavo na ladji Laho itd,
Med spremljajoéimi dogodki
je éetrti mednarodni ekstempore keramike, v okviru katerega so pripravili keramiéne
delavnice in demonstracije razliénih tehnik za obdelavo glineoObalne Galerije Piran so letos skupaj z Oljkarskim dru-

stvom Storta Piran pripravile
drugo mednarodno likovno delavnico Genius Loci, ki poteka
v krajinskem parki Seéoveljske
soline, v prvi obnovljeni stavbi
arhitekturne dediséine na Leri.
V tej stavbi bodo v soboto pripravili tudi odprtje razstave del
povabljenih treh umetnic in petih umetnikov iz petih drzav,
To so Carlos Vidal iz Mehike,
Andreas Bausch iz Neméije,
Fernando Bermejo in Helena
Marti iz Spanije, Emerik Bernard in Milena Usenik iz Slovenije in Kosa Boksan ter Petar
Oméikus iz Francije. Prav sle.dnja dva sta se posebej zanimiva za Slovenijo, saj sta se iz Jugoslavije v Pariz preselila ze leta 1952in postala tesna prijateIja slovenskega parískega mojstra Vena Pilona.
Boris SuUgoj

