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NAJAVA ZA MEDIJE
Deset susreta Iris Lobaš Kukavičić
Izložba mlade dubrovačke umjetnice, Iris Lobaš Kukavičić naziva „Deset susreta“ bit će
otvorena u Galeriji Dulčić Masle Pulitika u četvrtak, 4. svibnja u 20:00 sati. Također, ova će
sakralna izložba kojoj su tema Isus i Marija, osim u Galeriji Dulčić Masle Pulitika biti
postavljena i u Ateljeu Pulitika.
Autor predgovora u katalogu, akademski slikar Anto Kajinić za izložbu je, između ostaloga,
zapisao: „U ovim slikama moguće je percipirati sljedeće bitne odlike: perforacije i aplikacije
na

slikarskoj

površini,

virtualizaciju

slikarske

površine,

autorski

lirski

kolorit,

iracionaliziranje ikonološkog sloja slike te autorsku ikonografsku arhetipnost. Sve upućuje na
nedvojbenu slikarsku studioznost, vrijednu najstudioznije percepcije. Koliko je poznato, u
hrvatskoj sakralnoj umjetnosti nitko dosada nije birano i planski obrađivao sve prizore susreta
Isusa i njegove majke, pa su i time djela ove slikarice zavrijedila pristup posebne pozornosti.
Riječ je o slikama Blagovijest, Betlehem, Madona, Bijeg u Egipat, Prikazanje u hramu, Kana
Galilejska, Isusov susret s majkom na Križnom putu, Golgota, Skidanje s križa i Gospino
krunjenje.“
Izložba se može pogledati do nedjelje, 11. lipnja 2017.

Biografija:
IRIS LOBAŠ KUKAVIČIĆ, rođena u Dubrovniku, 19. 6. 1976. Godine 1995. upisuje ALU
(nastavnički odjel, smjer kiparstvo) u Zagrebu gdje je 2001. diplomirala u klasi prof. M.
Vuca. Član je HDLU-a od 2003. Od 2005. radi kao asistent na Sveučilištu u Dubrovniku, na
Odjelu za umjetnost i restauraciju. Godine 2008. magistrirala je na poslijediplomskom studiju

ARS SACRA na ALU Široki Brijeg u klasi prof. A . Kajinića. Doktorirala je 2016. godine na
poslijediplomskom studiju „Ars sacra“ na ALU Široki Brijeg. Ostvarila je dvije skulpture u
javnom prostoru. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložaba u zemlji i inozemstvu.
Živi i radi u Dubrovniku.
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