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Izdalo Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva v Ljubljani, zanj predsednik Lovro Sodja; za 
organizacijo razstave dr. Peter Vencelj. 

 

Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva 
Verein Slowenisch – Österreichische Freundschaft  

Ljubljana  
 

9. KOROŠKI KULTURNI DNEVI V LJUBLJANI 
 

 

R A Z S T A V A 
 

P R E M I K I   2 0 1 1 
 

ZORKA L-WEISS 
slikarka iz avstrijske Koroške 

 

LJUBLJANSKI GRAD, PALACIJ 
ponedeljek, 11. aprila 2011 ob 18. uri 

pod pokroviteljstvom Mestne občine Ljubljana 
 

Razstavo bo odprl gospod Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana. 

 

 
 

 

 
V S T O P    P R O S T 

 
Razstava bo odprta do 17. aprila 2011, vsak dan od 10.00 do 19.00. 



Program odprtja razstave 
 
- Janez Gregorič, Celovec, kitara solo 
- pozdrav prof. Lovra Sodje, predsednika Društva slovensko-avstrijskega 

prijateljstva, Ljubljana 
- pozdrav mag. Sonje Kert-Wakounig, predsednice Krščanske kulturne zveze, 

Celovec 
- predstavitev slikarke Zorke L-Weiss, mag. Janja Zikulnig, njena učiteljica in 

sodelavka na Zvezni gimnaziji za Slovence, Celovec 
- Janez Gregorič, kitara solo 
- nagovor župana Mestne občine Ljubljana, gospoda Zorana Jankovića, odprtje 

razstave 
- Janez Gregorič, kitara solo, predstavitev nove zgoščenke 
 
 
 
Umetniška pot slikarke Zorke  L-Weiss 
 
Zorka L-Weiss je bila rojena leta 1946 v Celovcu. Po končani slovenski gimnaziji v 
Celovcu je nadaljevala študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost na 

Dunaju in ga leta 1968 zaključila pri 
prof. Maxu Weilerju. Zaposlena je bila 
kot likovni pedagog na Zvezni gimnaziji 
in zvezni realni gimnaziji za Slovence v 
Celovcu. Živi in ustvarja v Spodnjih 
Rutah pri Žrelcu.  
 
Slikarstvo Zorke L-Weiss na prvi 
pogled učinkuje strogo in abstraktno, 
vendar njegov izvor zlahka poišče-mo v 
slikovitem svetu narave in okolja, v 
katerem umetnica živi in ustvarja. Je 
občutljiva iskalka notranjega reda in 
urejenosti v naravnem okolju. Iz njega 

izvzema posamezne motivne elemente, zato se v abstraktnih strukturnih vzorcih, 
ki so poselili njena platna, skrivajo reminiscence na predmetni svet. Pokrajina ni 
več prikazana s posnemanjem temveč kot skupek najosnovnejših elementov – 
črte, lika in barve, od katerih je najbolj pomembna barva. 
 
Od leta 1967 razstavlja v številnih avstrijskih krajih in galerijah. V Sloveniji pa je 
razstavljala v Kranju (Mestna hiša 1971 in na 8. bienalu risbe 2009), Slovenj 
Gradcu (Umetnostni paviljon 1971), Ljubljani (Galerija Labirint 1976 in KDIC v 
skupini 1982), Mariboru (Rotovž 1995) in Tržiču (Galerija Ferda Mayerja 2004). V 
ostalih državah pa še v Rimu, v Jyväskylä in Korkeakoski na Finskem. Je 
prejemnica srebrne in zlate Fügerjeve medalje likovne akademije na Dunaju. 

Umetnica o razstavi PREMIKI 2011: V procesu redukcije-abstrakcije pokrajine 
so nastale slike, ki so sestavljene iz barvnih pasov in barvnih ploskev. V seriji 
Običe – pokrajinski pasovi so to vodoravni barvni pasovi različnega obsega v 
navpičnem formatu – izrezi iz pokrajine. Že v naslednji seriji Gaber – pokrajinska 
polja od leta 2005/06 naprej, se ploskev zdrobi še v več polj, v pravokotnike in 
trikotnike. Platno je sestavljeno kot puzzle iz geometričnih oblik. Nastane vtis, da 
slika sestoji iz delov, obenem pa razpada na dele. Ta proces razpadanja se ojači 
še v akvarelih Fragmenti, kjer so ploskve ločene ena od druge z belimi presledki – 
linijami. To je izhodiščna situacija za PREMIKE. Ploskve se dejansko premaknejo 
iz prvotne pozicije v zaključenemu formatu, ker deloma niso več med seboj 
povezane. Slike sestojijo iz posameznih delov – manjših platen, ki se premikajo 
vodoravno, navpično v nove kompleksne formacije. Pri tem rada vključujem, poleg 
slikarskih in grafičnih struktur, tudi fotografske. Ta dinamičen proces ustreza 
mojemu spremenjenemu počutju in dojemanju sveta, ker vsepovsod zaznavam 
razpadanje: pokrajina se deli v sektorje in parcele, v postopku prekladanja, 
prenamenjevanja, zabetoniranja, zazidavanja itd. Skratka v poizkusu človeškega 
urejevanja – obvladovanja narave. Gibanje in sprememba so postali nov element 
mojega umetniškega dela. 
 
 
 
Janez Gregorič / kitara solo 
 

Janez Gregorič je študiral kitaro na Visoki šoli za 
glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu pri 
prof. Martinu Myslivečkem, kjer je leta 1994 
diplomiral z odliko. Leta 1995 mu je Zvezno 
ministrstvo za umetnost odobrilo delovno 
štipendijo za študij Carlevarove šole (Berlin) in 
za "tehniko F. M. Alexandra" (Dunaj). Nato se je 
v teku več let izpopolnjeval pri profesorju Abelu 
Carlevaru v Montevideu (Urugvaj). 
 
Janez Gregorič nastopa kot solist in v komornih 
zasedbah tako doma kot v tujini (Nemčija, 
Slovenija, Italija, Luksemburg, Češka idr.), kjer 
glasbeno sodeluje med drugim z Bernardo Fink 
(mezzosopran), Walterjem Auerjem (flavta), 
Gilbertom Sabitzerjem (saksofon) in Rolandom 
Schuelerjem (violončelo). 
 

 

Janez Gregorič je ustanovitelj in umetniški vodja mednarodne glasbene delavnice 
Sonus s posebnim poudarkom na komorni glasbi in uspešen glasbeni pedagog – 
njegovi učenci pri tekmovanjih pogosto osvajajo prva mesta. 


