
BRUT CARNIOLLUS,
Iz cikla Teta Lojzka in konstrukcija privida, Lost in thoughts

originalni UV print, 100 × 100 cm

TOMAŽ ŠEBREK, 
Iz cikla Strukture civilizacije, Pulziranje 

kombinirana tehnika na platnu, 100 × 90 cm
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TISKOVINA

Vabimo vas na odprtje razstave umetnikov 
BRUTA CARNIOLLUSA in TOMAŽA ŠEBREKA,
ki bo na dan kulturnega praznika 
v četrtek, 8. februarja 2018, ob 12. uri 
v Galeriji dr. Ceneta Avguština na Tomšičevi 7, v Kranju. 
Umetnika bo predstavila umetnostna zgodovinarka Melita Ažman.
 

Brut Carniollus kot fotograf beleži trenutke vsakdanjega življenja ter okolja, ki ga 
obdaja. Le-ti so v končni fazi vzeti iz svojega prvotnega konteksta in v kombinaciji z 
drugimi fotografijami, gradijo novo likovno podobo, za katero bi lahko rekli, da je plod 
naključnega spajanja, pri iskanju idealne pripovedne rešitve. To pa ne pomeni, da mu 
vsaka fotografija nudi takojšno idejno izpeljavo, saj so foto-kolaži kombinacije avtor-
skih in izposojenih fotografij, različnih časovnih, krajevnih, kot tudi tematskih ozadij. 

Tomaž Šebrek svoje likovno ustvarjanje namenja poglobljenemu raziskovanju in ana-
liziranju likovno-vsebinske materije, ki v sebi združuje tako miselno, videno, kot tudi 
občuteno, zavestno ali nezavedno povezavo s samim bivanjem, obstajanjem in mine-
vanjem, zaokroženo s tehnološko eksperimentalno noto. 
Z izbranim naslovom »Strukture civilizacije«, ki zaobjema več sklopov, nam deloma že 
odpira pogled na samo izhodišče njegovega idejnega koncepta. Vse to pa je del zgod-
be, v kateri se prepletajo različni likovni elementi, spremenljivke in načela likovnega 
reda ter s tem pogojena likovna teorija, kot manifestacija osebnega izražanja.

Melita Ažman, univ. dipl. um. zgod.

Razstava bo na ogled do 4. marca  2018.

Razstavo organizira:

Razstavo sofinancira: 

MESTNA OBČINA KRANJ

Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije – OE Kranj

Tomšičeva 7 • 4000 Kranj 
T 04 / 28 07 311

 E tajnistvo.kr@zvkds.si

Uradne ure OE Kranj: 
ponedeljek 9.00 -12.00

 sreda 9.00-12:00, 14.00-16.00 
petek 9.00-12.00

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je zaprto!

LIKOVNO DRUŠTVO KRANJ

Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije
Območna enota Kranj 
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