V A B I L O
Prijazno vas vabim na otvoritev moje razstave
Steklena spirala.

Četrtek, 15. 1. 2015 ob 19. uri
Mestna knjižnica Jožeta Mazovca Moste, Zaloška 61
Ljubljana (stavba Centra kulture Španski borci)

Veselim se vaše prisotnosti in prisotnosti vaših
bližnjih, prijateljev.
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VLASTA CAH ŽEROVNIK
Prodajna razstava slik STEKLENA
SPIRALA

Od 5.1.2015 do 31.1.2015

otvoritev razstave 15.1. ob 19. uri

Sredi sedemdesetih se je kot dijakinja Srednje šole za oblikovanje znašla v slikarski
navezi za stensko poslikavo ljubljanske diskoteke Rožna dolina. Vlasta v vlogi
»druge violine«, vodilni del tandema, danes eden izmed najbolj znanih slovenskih
slikarjev Zmago Modic pa je takrat že ustanavljal lastno slikarsko šolo, ki jo vodi še
danes.
Po 27 letih modnega ilustriranja in kreiranja, dela v domala vseh večjih slovenskih
tiskanih medijih kot novinarka, kolumnistka in publicistka, se je znova prepustila
želji – na ogled postaviti še svojo vizualno zgodbo v slikah. Pravzaprav je določen
segment njenih službenih dejavnosti še vedno vezan na oblikovanje. Zadnje čase
predvsem na temo recikliranja, tako oblačil kot dodatkov za stanovanje, mozaikov,
stenskih poslikav… Nekaj idej je javnosti posredovala preko edicij in v svoji drugi
knjigi Reciklirajmo se in uživajmo. Zavržene stvari so namreč vrelec idej za
vključevanje v nov kontekst in tako kot je vizualna podoba izrazno sredstvo naše
biti, je tudi umetniški izdelek. Prav zato za Vlasto Cah Žerovnik umetnost ni garaška
dirka za popolnostjo, saj se ob tem lahko prav hitro izgubi razigranost trenutnega
navdiha.
V seriji slik Steklena spirala avtorica na inovativen način niza večplastno
reciklažno umetniško zgodbo. Na lesene kroge riše motive in jih nato z odpadnimi
koščki barvastega stekla nadgradi v mozaične podobe. In zakaj spirala? Ker ima
spirala izjemno simbolno sporočilo o neskončnosti in je prisotna povsod okrog nas.
Galaksija je v liniji spirale, spirale so v naši flori in favni, celo človeški prstni odtis
lahko vsebuje spiralo.
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