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Razstava Bližine in druge zgodbe se poglablja v temeljni zvrsti likovne umetnosti: portret in akt ter 

preplet obojega. Z likovnimi postavitvami portretirancev – ki ji  a tori a dopušča, da se sa i 
o lečejo, slečejo i  izrazijo – pred kamero, se dotika praša j sa opredsta it e posa ez ika  
druž i, ki je po se  prežeta z izual i i sporočili, hkrati pa pro le atizira tudi pogosto ejas o 
loč i o ed u et iško i  od o, izrazito estetizira o fotografijo.  

Nekateri odeli, a pri er Kurdi je, so ajde i aključ o a du ajskih uli ah – a določe  ači  i 
jih lahko i e o ali ža rski, saj se gi ljejo  sred je-evropskem dunajskem kontekstu – i  pr ič 

pozirajo pred profesionalnim fotografom. Spet drugi so na primer profesionalne manekenke, vajene 

kamere, vendar se pred objektivom prvikrat povsem razgalijo. Postavljeni so v situacijo, v kateri se 

lahko svobodno prezentirajo, hkrati pa tudi provocirajo in izzivajo okolico ter vedno impliciranega 

gledal a. Situa ija, kjer se soočijo z dile o, ali se le asta iti ka eri ali se pred jo odpreti i  razgaliti,  
v dobesednem kot tudi v prenesenem pomenu, se ob popolnem zaupanju fotografinji razvija v 

presenetljive intimne zgodbe. 

Mirjana Rukavina r. 19 9  je zaključila študij slikarst a a Liko i akade iji a Du aju leta 199 . 
Jedro njenega opusa tvori fotografija – tako od a kot u et iška – pogosto pa sega tudi v polji filma 

in performansa. 

Aleksandra Kostič i  Žiga Do ikar 

 

Vljudno vabljeni! Vstopnine ni. 

Razstava bo na ogled do 31. 3. 2012 

9. marec – 31. marec 2012 

Odprtje: 9. marec 2012 ob 20. uri 

KiBela / KIBLA Maribor 

KiBela, prostor za umetnost, je odprta vsak delovnik od 9. do 22. ure, v soboto od 9. do 22. ure, v 

nedeljo je galerija zaprta. 

Podpora: Mi istrst o Repu like Slo e ije za kulturo, Mest a o či a Mari or, Mi istrst o za 
gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru OP IPA SI-HR 2007–2013, Urad za mladino in EU agencije 

(EACEA, Program Kultura, Leonardo da Vinci, Mladi v akciji, Bruselj). 

 


