Mira Ličen Krmpotić
KO JE ŽICA
DIETRO IL FILO SPINATO

KO JE ŽICA / DIETRO IL FILO SPINATO

Izven misli, izven duha, izven razumskega, izven
humanega je za žico dejanskost … je dejstvo, je možno.
Groza, grozljivost, grozota v breznu brezupa, ki zaustavi
vse … je za žico mogoča. Za žico je ne-vzdržno, je nezmožno, je ne-svet. Za žico je lahko samo krik.

Ekspresivna izrazna drža, ki se v toku avtorskega
izvedbenega načina v slikarstvu Mire Ličen Krmpotič
splošno obsežno aplicira, je v delih, ki jih tokrat
postavljamo na ogled v galeriji Insula še veliko bolj
izpostavljena. Predstava trpljenja, ki jo je slikarka »izlila«
na platno neposredno po obisku muzejskega kompleksa
koncentracijskega taborišča v Auschwitzu je zelo
neposredna. V indikativni slikarski maniri, z odločno
definirano slogovnostjo se v teh malih podobah ujamejo
v kompleksno izrazno shemo elementi, ki imajo v njenih
delih lahko tudi drugačno usmeritev. Kajti vsekakor
pri Miri Ličen govorimo o mediteranski umetnici.
Njena slikarska podoba je grajena na podlagi značilne
linijsko barvne strukture, ki se opira predvsem na gesto,
slikarsko potezo in skoznjo podaja sliko bohotnega
udarnega kolorizma. Večna oscilatnost med figuralnim in
abstraktnim je ravno tako njena »karakterna« značilnost.
Vendar odprtost, dinamika in izbor kolorita v njenem

delu večinoma podpira vsebine prefinjene fabulativnosti
vezane na mediteranski prostor in okolje. Radostna
življenjskost, ki jo zna vpletati tudi v religiozne tematike
odkriva avtoričino značajnost in njen odziv v soočanju z
lastno življenjsko izkušnjo. In ravno v tem smislu so tudi
obravnavane podobe indikativne. Umetniška senzibilnost,
ki je v podstati ustvarjalnega izraza Mire Ličen Krmpotić
vseskozi naravnana v pozitivnost medčloveškega sožitja,
se v soočenju z določeno realnostjo udarno prebije na
površje.
Cikel pričujočih podob je usmerjen v zelo določeno
vsebino. Običajna ležernost in igrivost v izrazu je tu
povsem zavrta in preusmerjena v grobost zavedanja druge
resničnosti. Kolorit, ki se asociativno navezuje na sivino,
temo, krvavenje je spontano pripoveden. Mira Ličen
Krmpotić oblikuje figure v prepoznavne silhuete trpečih,
množice izmučenih, umirajočih … Trnavost ošiljenih
form, agresivnost linij, turobna kromatska podlaga
oddajajo vzdušje stiske, ki je za žico. Avtorica zelo jasno
izgovarja: »Ko je žica« je realnost vedno nehumana!
Vsekakor pred nami je umetniška gesta umetnika,
človeka, ki se zaveda lastnega poslanstva in skrbi za to,
»da ne bi pozabili«.
Dejan Mehmedovič
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iz ciklusa Da ne bi pozabili, Oswiecim 2014, akril na platnu, 20cm x 20cm
Mira Ličen Krmpotić / Rojena 26. maja 1950 v Pulju. Slikarstvo je študirala na ljubljanski Akademiji za likovno
umetnost, kjer je leta 1973 diplomirala pri prof. Maksimu Sedeju in leta 1975 končala še specialko za restavratorstvo.
Od leta 1973 je imela več kot petdeset osebnih razstav (v letu 2010 v Galeriji A+A v Benetkah, pregledno razstavo v
Obalnih galerijah Piran : v Galeriji Loža in v razstavišču Monfort Portorož ter v Ljubljani) in sodelovala na več kot
dvesto skupinskih in mednarodnih razstavah doma in v tujini. Prejela je več nagrad, med drugimi leta 1997 tudi Steletovo
priznanje za delo na področju restavratorstva, leta 2009 pa priznanje Mirka Šubica za leto 2009 ter leta 2010 stanovsko
Nagrado ZDSLU. Ustvarja v različnih tehnikah slikarstva, v risbi, grafiki, v tehniki vitraža, mozaika, freske, keramiki,
slikanja na tekstil in v zadnjih letih še v tehniki oblikovanja steklenih objektov. Je avtorica številnih javnih profanih in
sakralnih spomenikov, njena dela se nahajajo v javnih in privatnih zbirkah doma in v tujini. Sodi med najpomembnejše
likovnike nacionalne sodobne sakralne umetnosti. Neprekinjeno se ukvarja z restavratorstvom in konservatorstvom, kjer je
sodelovala pri številnih najpomembnejših restavratorskih projektih v Sloveniji, prav tako v hrvaški v Istri in Dalmaciji. V
letu 2010 je pri Obalnih galerijah Piran izšla Monografija Mira Ličen Krmpotić. Živi in dela v Piranu.

