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Herman Pivk: fotografija + Dane Zajc: poezija

©Herman Pivk, Da-Ne, jezik iz zemlje, 2000
mešana tehnika na fotografskem papirju

Predstavljena bodo dela uveljavljenega vizualnega ustvarjalca s področja fotografije in
enega najpomembnejših slovenskih književnikov druge polovice 20. stoletja. Pesmi, ki so
nastale pred pesnikovo smrtjo v letih 2000−2004, so bile inspirirane s fotografijami
Hermana Pivka. Skupno delo je plod sožitja dveh ustvarjalcev, ki sta na svoj unikatni način
osvetlila pogled na naše življenje in smrt.
Z mojstrskimi intervencijami v klasično fotografsko tehniko Herman Pivk v svojih delih
odstira plašč navidezne realnosti in vodi gledalca v poglobljeno iskanje bistva svoje
eksistence tukaj in zdaj.

Razstava je posvečena 85. obletnici rojstva Daneta Zajca.

Na otvoritvi razstave bo nastopil priznani citrar Tomaž Plahutnik, uvodni govor pa bo imel
pesnik, pisatelj, prevajalec in kritik Aleš Šteger.

Herman Pivk
Herman Pivk (1963) od leta 1989 deluje kot samostojni ustvarjalec na področju kulture.
Avtor je osnovnošolska leta preživel na Rakeku, šolanje pa je nadaljeval na ljubljanski
Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo, smer grafika. Na Pedagoški akademiji v Ljubljani je
študiral na smeri likovni pouk in zgodovina in leta 1987 z diplomskim delom Portret v
fotografiji diplomiral pri profesorju Ivu Mršniku.
Razstavlja doma in v tujini, s svojimi deli je bil prisoten že na več kot 80 samostojnih in
skupinskih razstavah. Njegovo delo je predstavljeno v bogati biografiji uglednih avtorjev s
področja vizualnih umetnosti. Živi in dela v Ljubljani in na Rakeku.

Dane Zajc
Dane Zajc (1929-2005) velja za enega najpomembnejših slovenskih književnikov druge
polovice 20. stoletja.
Njegovo ustvarjanje obsega poezijo (12 pesniških zbirk) in dramatiko (t. i. poetična drama 8 dramskih del), njegovi eseji in intervjuji sodijo v vrh slovenske literarne esejistike. Bil je
tudi tudi pomemben ustvarjalec otroške in mladinske književnosti (6 pesniških zbirk za
otroke, 5 pravljic, 2 radijski igri). Njegove pesmi, lutkovne igre in pravljice so priljubljene in
se pogosto pojavljajo v berilih za osnovno šolo. Je prejemnik številnih nagrad in priznanj.

Dodatne informacije: Herman Pivk, herman.pivk@gmail.com
Več o avtorju tudi na spletni strani www.hermanpivk-foto.si

Razstava je na ogled od 14. 10. do 2. 11. 2014 od torka do nedelje od 10. do 18. ure. Vstop
prost.
Naslov: Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana; t. 01 2413
800, info@mglc-lj.si, www.mglc-lj.si, www.facebook.com/mglc.ljubljana

Razstava je nastala v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom.

