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RAZSTAVA  
»RAZLIČNOST POVEZUJE«

V Muzeju Občine Šenčur razstavljajo člani Likovne skupine Leon Koporc KUD-a KC in MF dr. 
Lojz Kraigher iz Ljubljane. Z novim imenom se ponašajo od letos, v čast in spomin na prvega 
akademskega mentorja Likovne skupine KUDa, ki je bila ustanovljena že davnega 1987. leta. 

Člani, ki tokrat razstavljajo v teh prostorih so poimenovali svojo razstavo: »Različnost povezuje«, saj 
v duhu Koporčeve vizije vsak od njih hodi svojo ustvarjalno pot, svobodno izbira sebi lasten slog in 
tehniko in nihče od njih ne želi »biti komu podoben«. Vsak je sam svoj in iskren v svoji izpovednosti. 
Člani te skupine se veliko in radi družijo med sabo na skupinskih likovnih kolonijah in delavnicah, 
vendar so vsi dovolj samozavestni, da se med sabo nesebično likovno in umetniško bogatijo, delijo 
svoje izkušnje in likovne skrivnosti, a vendar ostajajo suvereni ob svojem platnu ali papirju. 

Erika Železnik, Alenka Klemenčič in Karlo Hruza uporabljajo močan kolorit in z vehementno potezo 
izražajo svojo ekspresivno naravo. Zdenka Vinšek, nežna gospa z nežnim akvarelom, močna v svoji 
izpovedi, razmišljanju in videnju sveta. Jano Milkovič, tenkočuten opazovalec narave in velik interpret 
občutkov le-te. Jasminka Ćišić, natančna in analitična slikarka z izvrstno risbo in akvarelno tehniko na 
papirju ali platnu. Roman Planko, ima rad ptice, vrtnice in krajino, subtilno obvladuje atmosfero, ki jo 
najraje v akvarelu ovekoveči na papir. Biserka Komac ljubi barve in z različnimi grafični intervencijami 
doseže večplastnost in večpomenskost naslikanega motiva. Med njimi je tudi mojstrica fotografije, 
Andreja Peklaj, ki ji je narava dom in gozd prva ljubezen in intimni prijatelj.
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