Galerija Štekl
vabi
vas in vaše prijatelje na odprtje likovne razstave

Helene Plešnik
v četrtek, 29. avgusta 2013 ob 19. uri
v prostoru galerije Štekl.

Glasbeni program:
Barbara Verhovnik, klavir
Filip Plešnik, trobenta
Barbara Spital, flavta
Razstava bo odprta do 23. septembra 2013 po sledečem urniku:
sobota: od 15.00 do 17.00
nedelja in prazniki: od 9.00 do 11.00 in od 15.00 do 17.00

Helena Plešnik (1995) je zelo mlada ustvarjalka. Prihaja iz Šoštanja, kjer je
obiskovala osnovno šolo, nato pa jo je pot zanesla v Ljubljano. Tam bo v
prihajajočem letu zaključila šolanje na Škofijski klasični gimnaziji.
Že kot štiriletna punčka je počela za svojo starost neobičajne stvari. Rada si
je izmišljala zgodbe, ki jih je že zelo zgodaj znala sama zapisati in zraven
dodala svoje ilustracije. Tako je že v predšolskem obdobju ustvarila svojih
prvih 6 ilustriranih pravljic. Ljubezen do pisane besede kakor tudi do
likovnega ustvarjanja v različnih tehnikah je skozi vsa osnovnošolska leta s
pomočjo odličnih mentoric v Heleni izrazito rasla. Pri 10 letih je doživela izid
svoje prve pravljice, na likovnem področju pa so bila njena dela nagrajena na
več domačih in mednarodnih natečajih (Likovni svet otrok, Ljudski ornament,
…). Znanje je zajemala z veliko žlico in leta 2010 kot izjemna učenka šole
končala osnovno šolanje s 15 zlatimi priznanji v žepu. Ravnateljica se je od nje
poslovila z besedami: »Helena , lahko si vzor mlajšim in ne nazadnje številnim starejšim, katerim žar
nemirnega uma zamre pod težo pritiskov modernega načina življenja. Ostani zvesta svojim sanjam,
tvoj čas šele prihaja…«
Šolanje na ŠKG V Ljubljani je bilo zanjo odlična spodbuda, da še naprej razvija svoje talente na
različnih področjih. Med šolskimi predmeti vidi največji izziv v matematiki in naravoslovju, v prostem
času pa veliko potuje, se posveča glasbi, ki je njena velika ljubezen že od otroštva (je članica dveh
odličnih zborov in godalnega orkestra) in pa risanju, slikanju, ustvarjanju. V okviru dejavnosti
gimnazije je sodelovala na likovnih delavnicah prof. Tine Dajčer, nekajkrat pa tudi pri akad. slik.
Juriju Selanu. V okviru projektnih nalog je izdelala svoj animiran film ter pripravila samostojno
razstavo risb z naslovom Harmonija, oblikovala je naslovnice šolskih publikacij in izdelala številne
plakate. V Heleni se je slikanje za lastno veselje počasi razvilo v slikanje z namenom – da bi
razveseljevala ljudi, da bi se v vseh , ki se ustavijo pred njeno stvaritvijo, vzbudilo nekaj lepega ,
pozitivnega, skratka veselje do življenja.
Dela, s katerimi se predstavlja, so v večini nastala v preteklih treh letih. Motivno je njen opus vezan
na portrete, krajino in tihožitja. Največ portretov in tihožitij je ustvarila s svinčnikom, nekaj tudi z
ogljem. V veliko inspiracijo ji je glasba, zato je tej motiviki posvetila cel cikel risb za tematsko
razstavo Harmonija. Z nekaterimi od njih se predstavlja tudi tukaj.
V portretih vidimo, kako poskuša in se uči v likovno govorico prenesti značaj in razpoloženje
upodobljenca, osrednji nosilec likovne pripovedi v njenih oljih pa je svet narave. Loteva se tako
urbanih kot neurbanih krajin. V njenih oljih lahko poromamo preko idilične narave do obljudenih
krajev, mest, vrtov vse tja do skrite prisotnosti človeka.
Zavedajoč se, da zgolj zrcaljenje in upodabljanje prevladujoče resničnosti okrog nas ni zadostno
poslanstvo umetnosti, bo Helena svoj izraz še naprej iskala.
Svojo poklicno pot bo izbrala verjetno kje drugje, gotovo pa bo še naprej sledila skrivnostnemu
nemiru v sebi. Umetnik M. I. Rupnik pravi: »Umetnost je zame skrivnostno nedoumljivo romanje,
približevanje resnici skozi lepoto .« Helena se je na to romanje že podala, je pa šele na začetku.

Slika na naslovnici:
»Tihožitje z vrtnico«, 2011
Kontakt: Helena Plešnik 041 517 250

Kulturno društvo Gornji Grad

