
 muzej  Občine Šenčur

torek, 28. maja 2019, ob 19. uri

Razstava bo odprta do 7. julija 2019, ob torkih in petkih od 17. do 19. ure, ob nedeljah od 10. do 12. ure.
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SLIKARSKA RAZSTAVA 
»SPLETNE PODOBE.

Tokratna razstava del Jerneje Smolnikar se osredotoča na izbor del, nastalih v dobrem desetletju  slikarkinega 
ustvarjanja, ki se sprva odraža v odcepitvi od akademskih norm in se postopno razvija v smeri samolastnega 
ustvarjanja. V teh letih so nastali cikli: Občutek metulja, Romantika ženskega telesa in Spletene podobe.

Že sami naslovi ciklov zgovorno pričajo o izrazito ženstvenem, nežnejšem polu, ki ga slikarka raziskuje ne le v 
motivnem, pač pa tudi v tehničnem preizkušanju in ga nadgrajuje glede na odziv različnih materialov. Skupni 
imenovalec omenjenih ciklov je mešana tehnika, topla barvna paleta ter prepoznavna ornamentika, ki izhaja iz 
spletenih vezi slovenske čipke. Prepletu ornamenta smo priča od cikla Občutek metulja, kjer sledimo razvoju od 
zoomorfnega v vse bolj imaginarni svet te žuželke, kjer so dominanta njena mozaična krila, na katerih se zvrsti 
kolaž večplastnega dodajanja in prepletanja različnih materialov, od lesa do gumbov in vrvi. Postopno se med 
naslikani preplet vrivajo tudi dejanski prepleti niti, ki odražajo slikarkino ljubezen do šivanja, tekom let pa se njen 
ornament prepusti le še konturnim obrisom in sledi zgodbi osrednjega motiva. Denimo kot perforirana tančica, 
ki diskretno zakriva dele ženskega telesa, ki ga avtorica razvija od študijske figuralike, zlasti aktov, do novejšega 
cikla Romantika ženskega telesa. Čeprav je slikarkina želja predvsem slikanje po živem modelu, se iz praktičnih 
razlogov poslužuje tudi sodobnih možnosti uporabe modela v fotografiji, ki ga vkomponira na platno in mu prida 
sebi lastno likovno govorico. V ciklu se tako prepleta kolažna tehnika različnih materialov, od čipke in niti do 
koščkov blaga, ki puščajo tudi strukturne sledi, in se odraža v novih tehničnih intervencijah v ciklu Spletene 
podobe, kjer gre dobesedno za preplet motivnih in tehničnih izkustev preteklih let in njihovo nadgradnjo v 
odrazu novo spletenih podob.

Razstavljena dela se odražajo kot razvoj slikarkinih dosedanjih izkušenj, ki jih je pričela graditi na prepoznavnosti 
izbrane motivike in tehničnih eksperimentih v zgodnjem postakademskem obdobju, do trenutka, ko smo priča 
slikarkinemu razvoju v smeri zrelejšega obdobja in iskanju novih potez. 

Aleksandra Čas





Izdala Občina Šenčur, april 2019, tisk Tiskarna Jagraf d. o. o.

Jerneja Smolnikar se je rodila v Slovenj Gradcu leta 1984. Po končani osnovni šoli se je vpisala na gimnazijo 
Velenje. Šolanje je nadaljevala na Likovni akademiji v Ljubljani pod mentorstvom profesorja Bojana Gorenca. 
Leta 2009 je diplomirala in postala akademska slikarka. Sedaj samostojno nadaljuje slikarsko pot. Živi 
in ustvarja doma v Mislinji. Pripravila je že vrsto samostojnih razstav, veliko pa razstavlja tudi na skupinskih 
razstavah, tako doma kot v tujini, še posebej v Avstriji. Posveča se tudi restavratorskim posegom, še posebej 
pri obnovi kapelic. Jerneja si je po uspešnem študiju na likovni akademiji izbrala svojevrstno umetniško pot. 
Tehnična pestrost njenih slik je pravzaprav slikarkin izziv po raziskovanju vedno novih tehničnih intervencij, kar 
njenim slikam daje poseben čar in posebno privlačnost.
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