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Slikarska razstava Darje Štefančič »Oaze« v Hypo Galeriji
Razstava bo na voljo za ogled vsak delavnik, od ponedeljka do petka, med 8.
in 17. uro, do 30. novembra 2015, v Hypo Galeriji, v Steklenem dvoru, na
Dunajski cesti, 117 v Ljubljani.
Kritiko razstavljenih del je napisala Polona Škodič, umetnostna zgodovinarka, ki je njena dela
označila kot impresivna platna pravljičnih pokrajin in rajskih vrtov.
Slikarka Darja Štefančič, rojena 27. oktobra 1957 v Postojni, se je od 1972 do 1981
udeleževala organiziranih oblik učenja in se preizkusila v različnih slikarskih tehnikah in
motiviki. Pridobljene likovne in sociološke izkušnje so ji pomagale v primernem trenutku
prepoznati in vzljubiti pot, ki ji je bila namenjena. Na njej so se v več kot dvajsetletni slikarski
osami, umaknjene od oči javnosti, izslikale podobe, ki jih, neobremenjena z dolgovi, z
občutkom svobode imenuje lastna likovna izpoved. Od leta 2007 svoja dela ponovno
predstavlja širšemu likovnemu občinstvu.
»Darja Štefančič je izjemno tankočutna slikarka domišljijskih figuralnih kompozicij, z
občutkom za čiste likovne forme in skladne estetske prvine. Iz njenih del izžareva neka
posebna atmosfera, minucioznost in lahkotnost. Posebno vlogo odigravajo specifične
živahne barve, ki jih premišljeno izbira in obvladuje, kar daje upodobitvam svojstven čar.
Njena ustvarjalnost je tudi tokrat zazvenela v polnem sozvočju in duhu sodobnega likovnega
izraza«, je Polona Škodič komentirala pričujočo razstavo v Hypo Galeriji.
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in Hypo Leasing d.o.o., ki se v slovenskem prostoru pojavljata
pod blagovno znamko Hypo Alpe Adria, družbi v slovenskem prostoru izkazujeta družbeno
odgovornost. S svojimi donacijami in sponzorskimi prispevki veliko pozornost usmerjamo na
kulturno, humanitarno, socialno in športno področje. S tem med drugim izkazujemo podporo
slovenskim umetnikom, ki s svojo ustvarjalnostjo in duhovnostjo bogatijo slovensko
umetniško tradicijo in prispevajo h kulturni ozaveščenosti.
Vljudno vabljeni na ogled razstave.
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