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Divji v srcu: Poglej lisjaku v oči ...
21. 2.–14. 3. 2020
MMC KIBLA / KiBela, Ulica kneza Koclja 9, Maribor

Čeprav imajo dela razpoznaven osebnostni podpis, se slogovne raznolikosti 
in posamezni pristopi povežejo v enovito slikarsko okolje, iz katerega izžareva 
umetniška strast, buhti življenjska energija in skače veselje od in do slikarstva. 
Samosvojo in edinstveno neformalno skupino, zavezano � guraliki, združuje zavest 
o moči slike, prepričanje v poslanstvo podobe in značilna uporaba barv, motivov in 
kompozicij, ki spletajo pripovedi, vlečejo v globine, držijo na površini ali izstrelijo 
v prostor. Komunicirajo z nami. Sproščeno, mirno, divje, kritično, meditativno, 
kontemplativno, tudi družbeno angažirano, a predvsem umetniško odzivno v 
primarnih, lahko (pra)davnih vzgibih, kjer je umetnost še vedno počelo in gibalo 
sveta, dela in smisla.

MMC                     / Prostor za umetnost                        Ulica kneza Koclja 9, Maribor
Odprto od ponedeljka do petka, od 9. do 22. ure, v soboto od 16. do 22. ure.
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Vabljeni na odprtje razstave Poglej lisjaku v oči … slikarskega tria Divji v srcu 
(Aleksij Kobal, Silvester Plotajs – Sicoe, Jurij Kalan), ki se mu je pridružil slikar 
Matej Čepin, v petek, 21. februarja 2020, ob 19. uri, v KiBeli, prostoru za umetnost, v 
MMC KIBLA, v Mariboru.

Razstava je na ogled do 14. marca 2020.
Vljudno vabljeni.

< Idejna zasnova in obdelava: Aleksij Kobal / fotogra� ja: Borut Krajnc


