
 muzej  Občine Šenčur

torek, 5 junija 2018, ob 19 uri

Razstava bo odprta do 8. julija 2018, ob torkih in petkih ob 17. do 19. ure, ob nedeljah od10 do 12. ure

JASMINA ROJC

SLIKARSKA RAZSTAVA  
»WAVES«



SLIKARSKA RAZSTAVA 
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Jasmina Rojc, mlada akademska slikarka in magistrica slikarstva, je z odločitvijo za študij v tujini, 
na akademiji lepih umetnosti v Benetkah, vzpostavila temelje za samosvojo likovno pot. Čeprav 
si je želela slikati rože in veristično povzemati njihovo lepoto, barvitost, oblikovno raznolikost in 
dovršenost, je kmalu spoznala, da so njena intimna ustvarjalna hotenja drugačna. Preko slikarstva 
je namreč želela izraziti sebe, svoja čustva in notranja stanja, zato je vstopila v sfere abstraktnega 
ekspresionizma.
Jasmina Rojc vzpostavlja slikarski stik z zunanjim, predvsem pa s svojim notranjim svetom. 
Nenehno prekriva aluzijo narave in snuje krajine, ki so abstraktne in ekspresionistično naglašene. 
Ne določajo specifičnega geografskega področja, saj vznikajo iz njene notranjosti in tako 
predstavljajo pejsaže duše (paysage de l‘âme). V njej porojena doživetja in čutenja so prelivajo v 
neposredne slikarske impulze. Izraža jih z izrazito gestualno poudarjeno slikarsko akcijo. 
Slike nenehno valovijo od resničnosti do slikarki lastne likovne imaginacije, od zunanjega do 
notranjega, od preteklosti do sedanjosti, od prefinjenih, lazurnih in mehkih razpenjanj barvnih 
open do energičnih, gestualno naravnanih barvnih sledi. Predstavljajo »joie de vivre«, veselje do 
(likovnega) življenja, o čemer priča poteza sama. Najbolj neposreden stik s slikarkino notranjostjo 
pa imajo barve. Avtorica prisega na široko odprto paleto, še posebej blizu pa so ji živahne, 
temperamentne barve. Kljub kolorističnemu bogastvu ima vsako slikovno polje konceptualno 
zasnovo, preko katere lahko gledalci potujemo skozi naravni krogotok štirih letnih časov; med 



modrino zimskega časa in sončnimi barvami poletja, predvsem pa skozi notranjo slikarkino 
atmosfero. Izjemno koloristično žlahtnost avtorica dosega z uporabo oljnih barv, s poznavanjem 
njihovih karakteristik kot so jasnost, čistost in mehkoba. Z izkoriščanjem njihovih mehkih tonalnih 
preigravanj in intenzivnih vrednosti snuje slikovita slikovna polja, na katerih se kontrapunkti zlivajo 
v ubrane celote.
Ozadje je tišina, je spokojnost, mehkoba, nežnost, ubranost, zračnost, lazurnost. Je globina. 
In je svetloba, v kateri plešejo »divji« ritmi vsakdana, se manifestirajo impulzi trenutka, preliti v 
večnost in neskončnost. Dodatno ju izpričuje polkrožni lok, ki kompozicijam daje premišljenost, 
uravnoteženost in simbolno pomenljivost. To je forma, ki objektivizira dinamiko kroženja barv, 
občutja valovanja in hkrati skozi globljo pomenljivost predstavlja tudi možnost novih ustvarjalnih 
variacij.
Slike Jasmine Rojc niso narejene po naravi, razkrivajo pa njeno notranjo naravo! Predstavljajo 
njeno občudovanje preteklosti, stremljenje po iluziji tretje dimenzije in hrepenenje po svetlobi. So 
nadaljevanje tradicije, tudi nekaterih primorskih slikarjev, predvsem pa sledenje notranjemu klicu. 
So senzibilna in avtorsko intimna »rekonstrukcija« spomina na veličino preteklosti, ki jo preplavlja 
radost sedanjega, osebnega ustvarjalnega trenutka, ki z energijo in močjo valovi in vibrira v 
osvetljenem osrednjem prostoru.

Anamarija Stibilj Šajn

Jasmina Rojc je rojena leta 1988 v Šempetru pri Gorici. Osnovno šolo je obiskovala v Dornberku. 
Pri petnajstih letih se je vpisala v srednjo šolo in se takrat začela intenzivno ukvarjati s slikastvom 
ter se likovno izobraževati. Obiskovala je Umetniško Gimnazijo v Novi Gorici, likovna smer. Leta 
2007 je začela s študijem na Accademiji di Belle Arti v Benetkah pod vodstvom Profesorja Carla 
di Raca (Carlo di Raco). Leta 2009 je zamenjala glavnega profesorja Carla di Raca s profesorjem 
in slikarjem Igorjem Lecicom pri katerem je leta 2012 tudi diplomirala iz slikarstva. Istega leta 
je vpisala podiplomski študij, ki ga je pod mentorstvom profesorja Igorja Lecica in profesorja 
umetnostne zgodovine Saveria Simi de Burgisa zaključila marca 2015. V letu 2016 se je preselila 
v Zalošče, kjer živi in ustvarja.
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Junija 2008, bar Aurora, Trg Sv. Marka Benetke, CONNECTING PEOPLE
Septembra 2008, Galerija nad Mestno knjižnico Idrija,POVEZAVE
Januar 2009, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica, POGLED V DALJAVO
Februar 2009, Hiša kulture Šmartno, POTOVANJE
Marec 2009, prostori firme Prima linea, Buttrio (Italija), LE SCALE
Junij 2009, galerija Tir-Mostovna, Nova Gorica, STOPNIŠČA
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Junij 2011, Galerija graščina Duplje
April 2013, Galerija Rika Debenjaka, Kanal
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1. nagrada Ex tempora Kromberk 2010, september 2010
1. velika odkupna nagrada XI. Slikarskega ex-tempora Duplje, september 2010
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